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O XXVII Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB), 
juntamente com o V Congresso Internacional dos Arte/Educadores (CONIAE) e o II Seminário 
de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul (SEMCEMS) é promovido pela Federação de 
Arte/Educadores do Brasil (FAEB) e sediado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), tendo como parceiros para a organização do evento a Associação Sul-mato-grossense 
de Arte-Educadores (ASMAE), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), a Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Federal da Grande Dou-
rados (UFGD) e a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS (SEMED-CG). 

A temática do evento traz em seu título um trecho da música “Trem do Pantanal”, composição 
de Paulo Simões e Geraldo Roca, e propõe o diálogo reflexivo por outros caminhos na experimen-
tação e na formação docente em Arte, considerando práticas e processos de ensino e aprendiza-
gem, instrumentos pelos quais se potencializam os campos formal, informal e não formal de atua-
ção, desde suas origens até a interlocução com experiências distintas daquelas em que cada qual 
se encontra situado, por meio da interculturalidade, em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

O evento congrega pesquisadores, professores da educação básica e ensino superior e estu-
dantes de graduação e pós-graduação, sendo um espaço de partilhas de projetos, estudos, pes-
quisas com o intuito de expandir e fortalecer discussões sobre o ensino das linguagens artísticas 
(artes visuais, dança, música e teatro) em suas diversas expressões na sociedade contemporânea.

Os diálogos epistemológicos provenientes das experiências de ensino e aprendizagem na 
área de Arte, objetivando a superação de dificuldades pela renovação e transformação dos pro-
cessos educativos que, cotidianamente, estruturam as práticas docentes, também encontrarão 
sentidos nas reflexões originadas, em 2017, desde o Centro Oeste brasileiro, fazendo-se repre-
sentar no logo do evento, pela imagem de Lídia Baís, artista modernista do início do século XX.

Destacamos que os objetivos do CONFAEB foram consolidados ao longo das várias edi-
ções do evento e apresentando especificidades para cada edição do evento, segundo a temática 
definida pela Comissão Organizadora. Os objetivos:  

• Promover a difusão e o fortalecimento do conhecimento no campo do ensino de arte (ar-
tes visuais, dança, música e teatro) entre professores, artistas e pesquisadores, por meio 

Apresentação
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de debates, comunicações e ações artísticas e culturais, com vistas a congregar ações que 
possibilitem uma produção científica significativa referente aos temas do ensino de arte 
na educação básica e no ensino superior.

• Propiciar o diálogo sobre as políticas educacionais, em especial as que estão voltadas 
para o Ensino de Arte.

• Propiciar reflexões sobre o conhecimento do ensino de arte no Brasil e na América Lati-
na. 

• Debater a formação docente em arte em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
• Pensar o ensino de arte em espaços formais, informais e não-formais.
• Contribuir para o fomento da expansão de mediação e experimentação artística na con-

temporaneidade.

Considerando a definição temática e os objetivos apresentados, a Comissão Organizadora 
previu a organização de 8 mesas-redondas, cada uma com 4 palestrantes (1 de artes visuais, 1 
de dança, 1 de música e 1 de teatro). A temática de cada mesa-redonda foi definida a partir das 
possibilidades de reflexão sobre outros caminhos para a experimentação e formação docente 
em consonância com a letra da música que compõe a temática do evento, e que nos trazem 
reflexões sobre caminhos... Caminhos que nos movem, que se modificam, que se estruturam, 
caminhos que nos aproximam ou que nos distanciam. Assim, apresentamos a temática de cada 
uma: Mesa-redonda 1 –  Caminhos da FAEB: ações políticas no ensino de arte (assembleia da 
FAEB); Mesa-redonda 2 – Desvelando caminhos: a formação docente em arte; Mesa-redonda 
3 –  Caminhos cruzados: ensino de arte em espaços formais, informais e não-formais; Mesa-re-
donda 4 – Camiños hermanos: o ensino de arte na América Latina; Mesa-redonda 5 –  Caminhos 
inesquecíveis: memória e história no ensino de Arte; Mesa-redonda 6 –  Caminhos rompidos: 
Pensamento descolonial no ensino de Arte; Mesa-redonda 7 – Abrindo caminhos: mediação e ex-
perimentação artística na contemporaneidade; Mesa-redonda 8 – Caminhos e atravessamentos:  
perspectivas para pensar o ensino de arte na contemporaneidade.

Acreditamos que a estrutura das mesas-redondas nos permitirá ter um painel significativo 
sobre o ensino de arte no Brasil e na América Latina, resguardadas as devidas proporções, per-
mitindo diálogos reflexivos entre práticas e as concepções do ensino de artes visuais, música, 
teatro e dança. Essa perspectiva relacional e interdisciplinar apresenta-se como uma necessidade,  
sobretudo devido às mudanças nas políticas educacionais que apontam para perigosos rumos 
para o ensino de arte, diante da atual realidade no Brasil e na América Latina.

Considerando os objetivos do evento, sua relevância para a comunidade específica no que 
tange à licenciatura e ao ensino de arte, além do desenvolvimento epistemológico que se pre-
tende alcançar durante todas as atividades do evento, entre as quais aquelas compartilhadas nas 
sessões de comunicação oral, a Comissão Científica apresenta aos participantes a organização 
dos Grupos de Trabalho em função de três eixos:

Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-1

Os trabalhos escritos neste eixo devem se ordenar por reflexões advindas da Teoria, His-
tória, Crítica, Estética, na temática de interesse de seu(s) autor(es) organizada em função dos 
Fundamentos que estruturam, por meio de discussão coerente, relevante e pertinente ao Ensino 
de Arte: proposições, reflexões, registros de experiências, resultados de investigações, análise e 
interpretação de criações e manifestações artísticas em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

Grupo de Trabalho de Poéticas – GT-2

Os trabalhos escritos neste eixo devem se ordenar por reflexões desde os Processos de Cria-
ção Artística: musicais, corporais, performáticas, audiovisuais, bidimensionais, tridimensio-
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nais, tecnológicas, híbridas, na temática de interesse de seu(s) autor(es) organizados em função 
das Poéticas que estruturam, por meio de discussão coerente, relevante e pertinente ao Ensino 
de Arte: proposições, reflexões, registros de experiências, resultados de investigações, análise e 
interpretação de criações e manifestações artísticas em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3

Os trabalhos escritos neste eixo devem se ordenar por reflexões decorrentes dos Processos 
educativos realizados em espaços formais, não formais e informais; práticas de ensino e refle-
xões didáticas e pedagógicas, na temática de interesse de seu(s) autor(s) organizada desde a 
Arte/Educação que estruturam, por meio de discussão coerente, relevante e pertinente ao Ensi-
no de Arte: proposições, considerações, registros de experiências, resultados de investigações, 
análise e interpretação de criações e manifestações artísticas em Artes Visuais, Dança, Música 
e Teatro. 

Temos a certeza da importância simbólica e concreta do CONFAEB, juntamente com o CO-
NIAE e o SEMCEMS, por isso mesmo, destacamos que este é maior evento de arte/educação 
do Brasil, sendo o único que apresenta uma visão interdisciplinar, trazendo vozes de pesquisa-
dores no campo do ensino de arte, em suas diferentes manifestações, seja Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro. Nesse sentido, o evento apresenta um posicionamento político que une vozes, 
práticas e pesquisas em prol do fortalecimento do ensino de arte, com qualidade, diálogo e res-
peito à produção do conhecimento.

Assim, neste Caderno de Resumos apresentamos informações sobre: a Comissão Organiza-
dora; a Comissão Científica; a programação; a relação de oficinas; o ensalamento das Comuni-
cações orais; os resumos das palestras e dos artigos das comunicações orais.

Enfim... Partilhamos com vocês nossas expectativas de contribuir para o ensino de arte de 
qualidade!

Comissão Organizadora

9



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Assista “Trem do Pantanal”, interpretada por  
Almir Sater e Paulo Simões

Enquanto este velho trem atravessa o pantanal
As estrelas do cruzeiro fazem um sinal

De que este é o melhor caminho
Pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra

Enquanto este velho trem atravessa o pantanal
O povo lá em casa espera que eu mande um postal

Dizendo que eu estou muito bem vivo
Rumo a Santa Cruz de La Sierra

Enquanto este velho trem atravessa o pantanal
Só meu coração esta batendo desigual

Ele agora sabe que o medo viaja também
Sobre todos os trilhos da terra

Rumo a Santa Cruz de La Sierra

Trem do Pantanal
(composição: Paulo Simões e Geraldo Roca)
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PROGRAMAÇÃO

“Enquanto esse velho trem atravessa...”: 
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

14 a 18 de novembro de 2017
Local: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - Mato Grosso do Sul

DATA LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE

14
/1

1/
20

17
(te

rç
a-

fe
ira

) Complexo 
Multiuso - 
Auditório 1

9:00 às 
11:00

Reunião de representantes estaduais da FAEB

Teatro Glauce 
Rocha

14:00 às 
18:30

Credenciamento e 
inscrições em oficinas

19:00 às 
20:00

Mesa de abertura (autoridades)
Homenagem aos 30 anos da FAEB

20:00 às 
21:30

Conferência de Abertura “haverá outros caminhos para 
o ensino de arte?”
Olga Olaya - Colômbia 
Mediadora: Leda Maria de Barros Guimarães - FAEB

21:30 às 
22:00

Show com Paulo Simões

15
/1

1/
20

17
(q

ua
rta

-f
ei

ra
) Complexo 

Multiuso
(Salas 1 a 20)

8:00 às 
11:00

Comunicações orais 

14:00 às 
17:00

Comunicações orais 

Teatro Glauce 
Rocha

17:00 às 
20:00

Mesa-redonda 1 - Caminhos da FAEB:  
ações políticas no ensino de arte (assembleia da FAEB)
Ana Paula Abrahamian - UFRPE 
Fabiana Vidal - UFPE 
Leda Maria de Barros Guimarães - UFG  
Luzirene Rego - FADM/SEEDF
Sidiney Peterson - UNESP
Verônica Devens - UFES  
Mediador: Caciano Lima - ASMAE/FCMS

20:00 às 
22:00

Lançamento de livros

16
/1

1/
20

17
(q

ui
nt

a-
fe

ira
) Teatro Glauce 

Rocha
8:00 às 
11:00

Mesa-redonda 2 - Desvelando caminhos:  
a formação docente em arte
Lilian Vilela (Dança) - UNESP
Maria Cristina Fonseca (Artes Visuais) - UDESC Teresa 
Mateiro (Música) - UDESC  
Vinícius Lírio (Teatro) - UFMG  
Mediadora: Dora Andrade - UEMS 

13:00 às 
14:00

Orquestra infanto-juvenil da Fundação Ueze Zahran
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DATA LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE
16

/1
1/

20
17

(q
ui

nt
a-

fe
ira

) Teatro Glauce 
Rocha

14:00 às 
17:00

Mesa-redonda 3 - Caminhos cruzados:  
ensino de arte em espaços formais, informais e não-
formais
Juliana Gouthier Macedo (Artes Visuais) - UFMG
Laura Pronsato (Dança) - UFV 
Luis Ricardo Queiroz (Música) - UFPB
Marina Marcondes (Teatro) - UFMG 
Mediador: Paulo Paes - UFMS 

18:00 às 
19:00

Corpos em imersão: cinco estudos em danças brasileiras

19:00 às 
22:00

Mesa-redonda 4 - Camiños hermanos:  
o ensino de arte na América Latina
Ana Mae Barbosa - Brasil
Luísa Durán - México 
Ramón Cabrera Salort - Cuba
Mediador: Evandro Higa - UFMS 

17
/1

1/
20

17
(s

ex
ta

-f
ei

ra
) Teatro Glauce 

Rocha
8:00 às 
11:00

Mesa-redonda 5 - Caminhos inesquecíveis: memória e 
história no ensino de Arte
Dulce Aquino (Dança) - UFBA 
Paulo Castagna (Música) - UNESP 
Rejane Coutinho (Artes Visuais) - UNESP
Vera Bertoni (Teatro) - UFRGS
Mediadora: Nilva Heimbach - UCDB  
 

Diversos 14:00 às 
17:00

Oficinas 

Teatro Glauce 
Rocha

18:00 às 
19:00

Peça teatral “Lídia Baís, por Tatiana de Conto”

19:00 às 
22:00

Mesa-redonda 6 - Caminhos rompidos: Pensamento 
descolonial no ensino de Arte
Luiz Claudio Cajaiba (Teatro) - UFBA 
Marcos Bessa (Artes Visuais) - UEMS
Renata Lima Silva (Dança) - UFG 
Samuel Araújo (Música) - UFRJ 
Mediadora: Fabiana Vidal - FAEB/UFPE

18
/1

1/
20

17
II

 S
EM

C
EM

S 
 (S

áb
ad

o) Teatro Glauce 
Rocha

8:00 às 
11:00

Mesa-redonda 7- Abrindo caminhos: mediação e 
experimentação artística na contemporaneidade
Lígia Losada Tourinho (Dança) - UFRJ
Marisa Fonterrada (Música) - UNESP
Rita de Cássia Demarchi (Artes Visuais) - IFSP 
Wellington Menegaz (Teatro) - UFU 
Mediador: Luciano Buchmann - FAP

13:00 às 
15:00

Mesa-redonda 8 - Caminhos e atravessamentos:  
perspectivas para pensar o ensino de arte na 
contemporaneidade
Ana Carolina Zdradek - FURG
Cecília Jácome - URCA
Mediador: Matheus Vinícius Fernandes - SEMED-CG
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DATA LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE
18

/1
1/

20
17

II
 S

EM
C

EM
S 

 (S
áb

ad
o) Teatro Glauce 

Rocha
15:00 às 
16:00

Mesa de encerramento 
Ana Paula Abrahamian - FAEB 
Caciano Lima - ASMAE
Flávia Janiask - UFGD
Gabriela Salvador - UEMS 
Vanessa Basso - FCMS 
Vera Penzo - UFMS

16:00 às 
17:00

PCIU! - Projeto Coral Infanto-Juvenil da UFMS

Rodoviária Velha 15:00 às .... Sarobá (descaminhos?)

Galeria de Vidro 18:00 às 
20:00

Rizoma - Coletiva de alunos de Artes Visuais da UFMS - 
conversa com docentes e artistas participantes
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OFICINAS SELECIONADAS

ARTES VISUAIS

A EXPRESSÃO FOTOGRÁFICA COMO PROPOSTA PARA UMA  
NOVA PERSPECTIVA AO OLHAR

Mariana Arndt de Souza
15 participantes

A fotografia está presente no cotidiano, porém, será que há uma reflexão neste fazer? Essa expressão traz aparatos sufi-
cientes para a construção de uma nova perspectiva ao olhar, mas necessita estar fundamentada em estudos fotográficos 
e de composição. Essa oficina estimula a produção fotográfica partindo de uma reflexão, trazendo bases para que os 
professores trabalhem a temática em sala de aula.

O CADERNO DE ARTISTA: PERCURSOS POÉTICOS PARA  
RESSIGNIFICAR O ENSINO NAS ARTES VISUAIS

Edson Macalini
20 participantes

A oficina tem por finalidade criar um percurso poético para a criação artística no ensino das artes visuais, apropriando-se 
de recurso comum e usual: Caderno. Portanto, objetiva-se a criação deste, como objeto e suporte para investigações esté-
ticas, bem como, a relação e desmistificação com a obra de arte no contexto contemporâneo. As experiências cotidianas 
e relacionais serão evidenciadas para potencializarem e significarem a arte no processo artístico e educativo.

NOS TRILHOS DA MEMÓRIAS: REVALORIZAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DO STENCIL

Joelma Fernandes Arguelho
20 participantes

Por meio da Educação Patrimonial a oficina tende a capacitar o indivíduo para exercer sua cidadania, conhecendo, se 
apropriando e revalorizando itens que compõe sua cultura, para que com isso venha a compreender o meio na qual está 
inserido. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil tem uma forte presença na formação de Mato Grosso do Sul e seu pa-
trimônio é objeto de discussões que evidenciam a constituição dos sul-mato-grossenses e será por meio de atividades 
plásticas/Stencil que a oficina irá propor exercícios  que evidenciam esse bem cultural.

MARATONA DA EXPRESSIVIDADE E SENSIBILIZAÇÃO ARTÍSTICA
Fábio Francé

20 participantes
O brincar e a arte tem papel fundamental na construção motora e cognitiva de crianças, jovens e adultos. Assim ao 
propor atividades lúdicas e diversificadas que ampliem as potencialidades artísticas pela experimentação sensorial e o 
fazer artístico em suas práticas, o docente pode contribuir para que o desenvolvimento estético e artístico e o repertório 
individual das crianças se torne mais diversificado.

DANÇA

PETITS FILMES DE DANÇA
Marcilio de Souza Vieira

26 participantes
A proposição consiste em criar vídeo-danças a partir da captação do aparelho celular como possibilidade de vivência e 
criação em dança na/para escola. A vivência prática permitirá aos participantes o exercício interpretativo-criativo, valori-
zando a criação em dança a partir da improvisação como linguagem e possibilidade dramatúrgica em tempo real e virtual 
tendo o aparelho celular como dispositivo para a criação de vídeo-dança. Tal prática está dividida em trabalhos em dupla, 
em trio e em quadruplo possibilitando criações de partituras coreográficas a partir da improvisação; práticas de composi-
ção e mapas de filmagem; filme corte seco. A proposição teórica parte da apreciação de vídeo-danças, a saber: Serpentine 
Dance, Variations on a dance theme, Abacadraba, Cetait bien, Octopus, DV8, Blush Under, Hologram Dance e Versus.

CORPOS BRINCANTES: RODA DE COCO: OFICINA EM DANÇA-EDUCAÇÃO
Eleni Jesus de Souza

25 participantes
Corpos Brincantes configura-se em uma oficina voltada às suas possibilidades coreográficas, ponderando a potência e a 
poética do “corpo brincante”, compreendendo, igualmente, danças circulares hibridizadas (indígenas e africanas), como 
ações educativas nas quais exploramos a oralidade, História, cultura, os ritmos, o conhecimento regional.
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DANÇAS POPULARES: ENSINO E PESQUISA SOB UMA  
PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR

Laura Bauermann, Jair Felipe Bonatto Umann
25 participantes

A oficina objetiva: a) oferecer um espaço de contato com danças, ritmos e versos de manifestações de culturas populares; 
b) destacar a complexidade que envolve tais manifestações e; c) apresentar a perspectiva transdisciplinar como possibi-
lidade para a pesquisa e ensino de danças populares.

TEATRO

POÉTICAS E MORADAS: PENSANDO O PATRIMÔNIO NA  
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Bárbara Lopes Henriques
25 participantes

Esta oficina tem como público alvo professores da rede básica de ensino, e tem por objetivo pensar as colaborações da arte 
educação à educação patrimonial, subsidiadas por práticas teatrais. Tendo em vista a fragmentação de conteúdos nos am-
bientes formais de ensino, propomos uma ação educativa que integre diversas áreas do conhecimento sob uma ótica poética.

PEDAGOGIA DO TEATRO:  
ENTRELAÇAMENTOS DA MEDIAÇÃO TEATRAL

Roberta Cristina Ninin
25 participantes

Vivenciar e refletir sobre procedimentos da mediação teatral e seus desdobramentos no ensino de arte em espaços formais 
e não-formais, relacionando artística e pedagogicamente as produções teatrais - ora assistidas ora criadas pelos próprios 
participantes da oficina - às elaborações sensíveis e expressivas enquanto espectadores.

TEATRO NA ESCOLA E A BUSCA PELO “ESPAÇO VAZIO”
Fernando Freitas dos Santos

20 participantes
Analisar a noção de “espaço vazio” como possibilidade de uma potente experiência estética em teatro e realizar práticas 
improvisacionais de modo a perceber como o “gene” do “vazio” permite o nascimento de várias formas corporais, a 
ressignificação de diferentes objetos e a instauração de um outro espaço-tempo.

MÚSICA

VIVÊNCIA RÍTMICA
Francisco Tiago Simão

20 participantes
O objetivo geral dessa oficina é proporcionar uma atividade musical na linguagem da percussão. Realizar uma vivência 
prática tendo o corpo como elemento principal. Desenvolver habilidades motoras, ritmo, conhecimento de timbres cor-
porais, jogos musicais e improvisação. Essa é uma atividade em grupo que visa privilegiar a musicalidade, a noção de 
coletividade, cooperação, paciência, desenvolvimento cognitivo, empatia, percepção individual e coletiva, superação, 
expressão corporal e também a auto expressão.

40 ANOS MÚSICA NO MATO GROSSO DO SUL
Rodrigo Teixeira Gonçalves

50 participantes
Mato Grosso do Sul completa quatro décadas em outubro de 2017 e a história musical do Estado ainda não foi contada. 
Essa realidade precisa ser mudada urgentemente. A oficina, em forma de palestra, “40 ANOS DE MÚSICA NO MATO 
GROSSO DO SUL” tem justamente este objetivo. Informar e refletir a trajetória musical sul-mato-grossense para se en-
tender não só estes 40 anos ‘oficiais’ da música de MS, mas todo o movimento musical que vem desde o final do século 
XIX, quando Corumbá era a principal cidade do Estado. O público vai escutar músicas emblemáticas e históricas do 
cancioneiro de MS, e ter contato com fotografias de grupos e artistas para identificar quem fez e faz a música sul-ma-
to-grossense. Serão exibidos também trechos de programas de tevês, documentários, filmes e videoclipes e matérias 
jornalísticas televisivas.
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COMUNICAÇÕES ORAIS
ENSALAMENTO 

Obs: Arquivo atualizado em 27/10/2017, sujeito a novas atualizações

Data: 15 de novembro de 2017 (manhã e tarde)
Local: Complexo multiuso/UFMS

08:00 – 11:00 Sala 01 Gt1 – Seção 01

Mediação: Manoel Câmara Rasslan 
VISÕES HISTÓRICAS DA INFÂNCIA E DAS CRIANÇAS NAS ARTES 
Radamés Alves Rocha da Silva 
Maria Christina de Souza Lima Rizzi
PESQUISA EDUCACIONAL BASEADA EM ARTE (PEBA) COMO POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO 
ARTÍSTICA
Leomar Peruzzo
Pedro Gottardi
Carla Carvalho
CAMINHOS DA ERRÂNCIA NO RETRATO FOTOGRÁFICO DE  
DIANE ARBUS E PAULA SAMPAIO
Renata Aguiar Rodrigues 
Simone Oliveira Moura 
PRIMEIRO CONTATO DOCENTE COM A ESCOLA FORMAL:  
RELATO SOBRE O PRIMEIRO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE UM ACADÊMICO DE TEATRO
Ramon da Silva Costa
CULTURAL OU ARTÍSTICO - ANTROPOLÓGICO OU ESTÉTICO: PERFORMANCES E O OUTRO 
TEATRO
Alissan Maria da Silva
O JOGO COMO PROPOSTA DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO MUSICAL
Joab da Silva Barboza

08:00 – 11:00 Sala 02 Gt1 – Seção 02

Mediação: Fernando Freitas dos Santos
CORPO E VIOLÊNCIA NA OBRA DE BERNA REALE
Ademilton Azevedo de Arruda Júnior
(RE) INVENÇÕES E CORPOREIDADES DA CULTURA KALUNGA EM CENA 
Jonas Sales 
NOTAS SOBRE A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOCENTE: A HOMOSSEXUALIDADE EM 
QUESTÃO
Marllon Caceres Gonçalves
Paulo César Antonini de Souza
A ESCOLHA NA ATUAÇÃO DOCENTE EM ARTES VISUAIS
Paulo César Antonini de Souza
AQUI É UM LUGAR DE PAZ - REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO PEDAGÓGICO OFICIAL NA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CIDADE  
“EM ESTADO DE GUERRA”, E OS DESEJOS VINCULADOS AOS  
ESPAÇOS LIVRES DA DOCÊNCIA EM ARTE
Isabela Nascimento Frade
Judivânia Rodrigues
Mônica Sica
Daniele Alves
Clarice Rangel
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08:00 – 11:00 Sala 03 Gt2 – Seção 02

Mediação: Gustavo Rodrigues Penha

A LIBERTAÇÃO DOS ATELIÊS E A POÉTICA DO CAMINHAR
Morgana Caroline Lima Araújo Santos
Edson Macalini

A LÚDICA GESTUALIDADE FÍSICO-CORPORAL NA OBRA DIDÁTICA JÁTÉKOK [JOGOS], DE 
GYÖRGY KURTÁG 
Gustavo Rodrigues Penha

POÉTICAS INFANTIS: UM ENCONTRO COM UM IPÊ 
Maria Letícia Miranda Barbosa da Silva

MACHADO: UMA LEITURA IMAGÉTICO-BIOGRÁFICA DA FEROCIDADE DE SILVIANO 
SANTIAGO NA CRÍTICA E LITERATURA BRASILEIRAS
Pedro Henrique Alves de Medeiros
Edgar Cézar Nolasco 

O ATO DE BRINCAR E A EXPERIÊNCIA CRIATIVA JUNTO AOS PROCESSOS ARTE-
EDUCATIVOS
Liubliana Silva Moreira Siqueira

CRIANDO VIDEOCRIATURAS: DA PERFORMANCE À MULTIMÍDIA
Ângela Aparecida Coelho Waltrick
Carmen Lúcia Fornari Diez
Geraldo Augusto Locks
Mareli Eliane Graupe

08:00 – 11:00 Sala 04 Gt1 – Seção 04

Mediação: Marcos Antônio Bessa-Oliveira

ARTE EM MATO GROSSO DO SUL: QUATRO DÉCADAS “ENQUANTO ESSE VELHO TREM 
ATRAVESSA...” 
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

AS VOLUTAS DO CAPITEL SUL-MATO-GROSSENSE: INFLUÊNCIAS DO PERÍODO CLÁSSICO 
NA ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEAS LOCAIS 
Thiago Henrique Viégas de Barros
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

ARTE E CULTURA LOCAIS: A PLÁSTICA (AUTO)BIOGRÁFICA DE CONCEIÇÃO DOS BUGRES 
Joelma Pereira de Souza
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

INFLUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO-FORMAL NA CONSTRUÇÃO DA PINTURA 
HISTÓRICA DE TEREZA COSTA RÊGO 
Adriano José de Carvalho

CAPIVARA: ELEMENTO DA FAUNA DE BLUMENAU MATERIALIZADA ATRAVÉS DA ARTE DO 
FOGO
Kalinka Cristina Caetano
Lucineia Sanches
Pedro Gottardi
André Dias

08:00 – 11:00 Sala 05 Gt2 – Seção 05

Mediação: Fabiana Vidal

OS CAMINHOS DA VIDEOARTE NO INSTAGRAM: BREVE ANÁLISE
Allex Rodrigo Medrado Araújo
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FRIDA KAHLO: IMPRESSÃO DO EU NO OUTRO COMO PROCESSO POÉTICO
Juliano Ribeiro Ribeiro
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

NO RASTRO DO SILÊNCIO, A FOTOGRAFIA
Francine Carla Rojas
Edgar Cézar Nolasco

ARTE E VIOLÊNCIA ESCOLAR
Ângela Aparecida Coelho Waltrick
Carmen Lúcia Fornari Diez
Geraldo Augusto Locks
Mareli Eliane Graupe

PROPOSIÇÕES POÉTICAS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS PARA O ENSINO MÉDIO: LAND 
ART E STREET ART
Mônica Rodrigues Farias

CARTOGRAFIAS DOS ESPAÇOS SENTÍVEIS: NOVOS OLHARES PARA EXPERIENCIAR NA 
CIDADE
Adriano Morais de Freitas Neto
Rafael de Sousa Carvalho

08:00 – 11:00 Sala 06 Gt1 – Seção 06

Mediação: Eluiza Bortolotto Ghizzi

MURALISMO BRASILEIRO
Roseli Kietzer Moreira

A CENA, A ESPONTANEIDADE E O MEDO
Marcus Vinícius Peito Melo

TEORIA DA RECEPÇÃO: REFLEXÕES SOBRE COMENTÁRIOS EM VÍDEO VOLTADO PARA 
PROFESSORES DE ARTE NO YOUTUBE 
Gabriela Clemente de Oliveira

TRILHAS - POR ONDE PISAM MEUS PÉS 
Adriana Tobias Silva
Mônica Rodrigues de Farias
Andréa Luísa Frazão Silva

DESCONSTRUINDO PAISAGENS COM AQUARELA 
Wladia Raianny Melo Queiroz
Ivy Collyer de Aguiar

A FOTOGRAFIA EM FINE ART E O SIGNO INDICIAL PEIRCIANO
Mariana Arndt de Souza
Eluiza Bortolotto Ghizzi

08:00 – 11:00 Sala 07 Gt3 – Seção 01

Mediação: Rafael Maldonado

O CORPO NA ARTE E NA CULTURA VISUAL: UMA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO QUE INTEGRA 
EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E COMPREENSÃO CRÍTICA DA ARTE
Letícia Reis Arrighi Cerqueira
Rachel de Sousa Vianna

MEDIAÇÃO CULTURAL - EXPEDIÇÕES CRIATIVAS NO MUSEU
Renata Aparecida Poletto
Arlete dos Santos Petry
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ARTE NA PEDAGOGIA: ENTRE MODOS DE PROVOCAR ENCONTROS E FORMAS DE FAZER 
CONEXÕES ENTRE ARTE, PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO CULTURAL
Daniel Bruno Momoli
Estela Maria Oliveira Bonci

MEDIAÇÃO CULTURAL DIALOGANDO COM O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO FORMAL
Kelly Queiroz dos Santos

ESTUDO SOBRE A MEDIAÇÃO TEATRAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DE TEATRO
Roberta Cristina Ninin

08:00 – 11:00 Sala 08 Gt3 – Seção 03

Mediação: Pieter Rahmeier

PERMANÊNCIA DA ARTE
Daniela Gomes de Mattos Pedroso
Simone Cristine Vanzuita

A INSERÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE ARTE NO ENSINO E SEUS DESDOBRAMENTOS 
Thais Mitsunaga Abonizio
Bianca Eugênia Candido
Carla Juliana Galvão Alves

ENSINO COLETIVO DE TROMBONE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE 
EXTENSÃO DO MOVIMENTO CONCERTO DIDÁTICO EM CAMPO GRANDE/MS
Amarandes Rodrigues Oliveira Júnior
Pieter Rahmeier
Jackes Douglas Nunes Angelo

A LEITURA DE TEXTOS VISUAIS E O ENSINO DE ARTE: TEORIAS E REFLEXÕES 
Vanessa Basso Perosa
Caciano Silva Lima

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: LUGAR DE PRÁXIS-POÉTICAS PARA ESTUDANTES/
PROFESSORES EM ARTES VISUAIS
Núbia Agustinha Carvalho Santos

PONTES NA ARTE/EDUCAÇÃO: INSERÇÃO DA MEDIAÇÃO NA PRÁXIS DOCENTE
Luciana Santos Tavares
Thaysa Cordeiro Silva
Camila Cantil
Maria das Vitórias Negreiros do Amaral

08:00 – 11:00 Sala 09 Gt3 – Seção 05

Mediação: Paulo César Gaúna

INSTITUIÇÕES CULTURAIS E A CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
EXPERIÊNCIA CASA FIAT DE CULTURA 
Ana Carolina Vasconcelos Ministério

UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA EM ARTES VISUAIS 
Vislaine dos Santos Magalhães
Vera Lúcia Penzo Fernandes

A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DO PROFISSIONAL DE TEATRO FORMADO PELA 
UFPEL 
Vanessa Caldeira Leite
Taís Dias Galindo
Thales Duarte
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UMA EXPERIÊNCIA SURREAL NO PARFOR: APRENDENDO AUDIOVISUAL NA AMAZÔNIA
Raymundo Oliveira

A FICHA DE OBSERVAÇÃO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
Carolina de Santi Estácio

AULAS DE PERCEPÇÃO COM FLAUTA DOCE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ARRANJOS 
PARA COLETIVO DE INSTRUMENTO MUSICAL NO CEEP EM MÚSICA
Judith Eny Paes Leite
Cristina Maria Carvalho Nascimento

08:00 – 11:00 Sala 10 Gt3 – Seção 07

Mediação: Mirian Celeste Ferreira Dias Martins

VELHOS CONTEMPORÂNEOS DESAFIOS DO PROFESSOR ARTISTA CÊNICO UMA ANÁLISE A 
PARTIR DO QUESTIONÁRIO COM OS EGRESSOS DO CURSO DE ARTES CÊNICAS E DANÇA DA 
UEMS E AS PERCEPÇÕES ATUAIS DO ESTÁGIO
Christiane Guimarães Araújo
Keyla Andrea Santiago Oliveira

VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS: MARCAS DE UMA COLETIVIDADE. 
Nilva Heimbach

A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA E REFLEXIVA DE UMA PRÁTICA CORPORAL NO CONTEXTO 
DE FORMAÇÃO EM DANÇA
Letícia Pereira Teixeira

SENTIDOS DA ARTE, NO ENSINO DA ARTE, DO CURSO DE PEDAGOGIA
Verônica Devens Costa

ENSINO DE ARTE NO CURSO DE PEDAGOGIA: TRAVESSIA E PERIGO
Mirian Celeste Ferreira Dias Martins
Lúcia Maria Salgado dos Santos Lombardi

O CONSTRUTO ÉTICO/ESTÉTICO NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS ATRAVÉS DA ARTE E 
EDUCAÇÃO
Leandro Costa Vieira

08:00 – 11:00 Sala 11 Gt3 – Seção 09

Mediação: Leda Maria de Barros Guimarães

PRESERVARTEPATRIMÔNIO: AÇÕES PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Maria da Gloria Bomfim Yung 
Rosana Gonçalves da Silva

COLAGENS POSSÍVEIS: FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO ESTÉTICA
Fábio Wosniak

AÇÃO PROVOCANTE: IMAGINAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃ DO NOVO DE NOVO
Luis Fernando Gomes Coelho

A FORMAÇÃO DE ARTE EDUCADORES A DISTÂNCIA: UMA CARTA QUE PROJETA O QUE 
ESTÁ POR VIR
Lilian Ucker Perotto
Leda Maria de Barros Guimarães

ONDE SE ENCONTRA O ENSINO DE ARTES VISUAIS ENTRE OS BURACOS DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL? 
Alexandre Guimarães

A DISCURSIVIDADE DA LEGÍTIMA EXTENSÃO DA E NA ARTE/EDUCAÇÃO: O PROJETO 
“NOSSO ATELIÊ ANIMADO” DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DA ECA-USP
Sônia Regina Fernandes
Maria Christina de Souza Lima Rizzi
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08:00 – 11:00 Sala 12 Gt3 – Seção 10

Mediação: 

AÇÕES VOLTADAS PARA FRUIÇÃO DE ARTES VISUAIS POR DEFICIENTES VISUAIS
Luís Müller Posca
João Henrique Lodi Agreli

ENQUANTO: PROCESSO CRIATIVO COM BAILARINOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL DA CIA 
PERCEPTUM DE DANÇA DE BELÉM/PA-BRASIL 
Marina Alves Mota

PIBID-TEATRO: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
E INCLUSIVA
Luana Stefany Gondim Gomes

DO INVISÍVEL AO SENSÍVEL: POESIA ATRAVÉS DE UMA OLHAR ESPECIAL
Ana Paula Nogueira

DANÇA NA EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA SENSIBILIZADORA PARA ALUNOS COM AUTISMO
Lara Cristina Pereira Paulon

08:00 – 11:00 Sala 13 Gt3 – Seção 12

Mediação: Matheus Vinícius de Sousa Fernandes

DESENVOLVIMENTO INFANTIL PERPASSADO PELO ATELIÊ 
Arieli Hisae Raize Omoto
Roberta Puccetti
Lourides Francisconi

FONTCUBERTA INTERROGA A DOCÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: FOTOGRAFIA E 
FORMAÇÃO ESTÉTICA
Larissa Kovalski Kautzmann
Luciana Gruppelli Loponte

INTERAÇÕES. COAUTORIAS? 
Raquel Teixeira

GRAVURA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Claudia Carnevskis de Mello
Thaís Souza da Silva
Ewerson Nascimento da Silva

RUPTURAS: CAMINHOS PERPASSSADOS PARA PENSAR A POLÍTICA ENQUANTO LIBERDADE 
EM UM PROCESSO DE  
ENSINO-APRENDIZAGEM EM TEATRO 
Matheus Vinícius de Sousa Fernandes

08:00 – 11:00 Sala 14 Gt3 – Seção 14

Mediação: Keyla Andrea Santiago Oliveira

NOTAS SOBRE EIXOS METODOLÓGICOS PARA DANÇARELAR
Fernanda de Souza Almeida

DIDÁTICA DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA CRÍTICA AO MODELO DE PLANEJAMENTO 
FIXO COMO REGULADOR DA CAPACIDADE DE CRIAÇÃO
Samuel Barreto dos Santos

ARTE EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE ENSINO DE ARTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
Williana da Silva Maciel
Renata Aparecida Felinto dos Santos
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES DO TEATRO NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA
Eric Vagner Serafim de Souza
Flávia Janiaski Vale

A DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elisabete Cavalcante da Costa

AS CONCEPÇÕES DE CORPO E SUAS REVERBERAÇÕES NA AÇÃO DOCENTE DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BH E REGIÃO METROPOLITANA
Marlaina Fernandes Roriz
Ana Cristina Carvalho Pereira

08:00 – 11:00 Sala 15 Gt3 – Seção 16

Mediação: Mariana Stochero

ARTE E INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE CRIATIVIDADE E AUTONOMIA 
Eduarda Silveira dos Anjos Bainha

ARTE, MEMÓRIA E RENDA DE BILRO EM MUSEUS HISTÓRICOS: UMA EXPERIÊNCIA NO 
MUSEU DA INDÚSTRIA 
Louise Cavalcante Felix
Tânia Kacelnik

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PARÁ NO COTIDIANO ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE 
AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS PROFESSORES DO LICEU ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS 
“MESTRE RAIMUNDO CARDOSO” 
Tayanne Cid Costa

O ENSINO DAS ARTES EM PALMAS – TO: COMPLEXIDADES E DESAFIOS EM PESQUISAS
Adriana dos Reis Martins
Raquel Castilho Souza
Roseli Bodnar

RELATOS E INQUIETAÇOES DE VIVÊNCIAS COM O TEATRO NA COMUNIDADE DO 
PROSAMIM DE MANAUS 
Kelly Vanessa Nunes de Sousa
Amanda Aguiar Ayres

A MÚSICA DO GUERREIRO DE ALAGOAS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA MUSICAL
Rivaldo José de Souza Silva

08:00 – 11:00 Sala 16 Gt3 – Seção 17

Mediação: Aline Sesti Cerutti

CONTRIBUIÇÕES DA ARTE AO ENSINO DE CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Aline Cristina Santana Rossi

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NO ENSINO DE ARTE: DIÁLOGOS DE SABERES CULTURAIS 
ENTRE A COMUNIDADE E A ESCOLA
Aline Sesti Cerutti

A ARTE INDÍGENA SOB O OLHAR MULTICULTURALISTA NO LIVRO DIDÁTICO ARTE EM 
INTERAÇÃO
Mariana Schnorr Thomas

COM O PANO EM MÃOS, MEU NOME É ÁFRICA: PREPARAÇÃO PARA UMA EXPERIÊNCIA
Gilmara de Souza de Brito
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

POÉTICAS POPULARES: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA A PARTIR DE PROCESSOS DE CRIAÇÃO 
EM DANÇA
Marlini Dorneles de Lima
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BRINQUEDO CANTADO COMO PERFORMANCE ARTÍSTICA
Elaine Cristina Rodrigues de Souza
Everson Melquiades Araújo Silva

08:00 – 11:00 Sala 17 Gt3 – Seção 20

Mediação: Isaac Camargo

AINDA SOBRE A EDUCAÇÃO DO NÃO-ARTISTA: REFLEXÕES SOBRE UMA POSSÍVEL 
INICIAÇÃO À ARTE CONTEMPORÂNEA POR MEIO DE NÃO-FORMAS E SUA CONCEITUAÇÃO
Italo Bruno Alves

DESENHANÇAS: LUGARES MÓVEIS PARA O DESENHO
 Kelly Sabino

A CASA DE PEDRA DE CAICÓ: UM ATELIÊ DE CRIAÇÃO COLETIVA NA INTERFACE COM A 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO SERIDÓ-RN
Jailson Valentim Santos
Custódio Jacinto de Medeiros

ENSAIOS FOTOGRÁFICOS NUMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO CIDADÃ
Ivan Marcos Groff

ARTE-EDUCAÇÃO INFORMAL NO CAFUA DAS MERCÊS
Celiane Vieira Louzeiro Pereira
Walter Rodrigues Marques
Luís Félix de Barros Vieira Rocha
Francisca Maria Rodrigues Marques
Viviane Moura da Rocha

A LINGUAGEM ESCULTÓRICA NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA PESQUISA DO PARFOR/FURB 
SOBRE VIVÊNCIAS DOS PROFESSORES NAS AULAS DE ARTES
Roseli Kietzer Moreira
Lindamir Aparecida Rosa Junge

08:00 – 11:00 Sala 18 Gt3 – Seção 22

Mediação: Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUSEAL: EXPECTATIVAS DA VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS E MUSEAIS 
Gerson Aquiles Mendes de Melo 

ECOFORMAÇÃO ARTÍSTICA E EXPERIÊNCIA SENSÍVEL NO COTIDIANO DA ESCOLA
Rosana Gonçalves da Silva 
Vera Margarida Lessa Catalão

ARTE: ATIVIDADE HUMANA NA EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES INTERNOS
Paulo Cesar Duarte Paes

ARTE NOS LIVROS DO PNLD PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I
Katia Maria Roberto de Oliveira Kodama

SOBRE BETERRABAS E BARRO: FLUXOS DO PENSAMENTO DE VIKTOR LOWENFELD NA 
CONTEMPORANEIDADE
Camila Serino Lia

O PERCURSO ENTRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE E A PERMANÊNCIA NA 
PROFISSÃO DOCENTE
Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi
Nayanne do Nascimento Silva
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08:00 – 11:00 Sala 19 Gt3 – Seção 24

Mediação: Eliany Salvatierra Machado

APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA NO ENSINO E NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA
Luís Félix de Barros Vieira Rocha
Walter Rodrigues Marques
Celiane Vieira Louzeiro Pereira
Renny Cristina Marques Ferreira
Diego Jorge Lobato Ferreira

DO TABLETE AO TABLET, DO TABLEAU À TABLE, DO QUADRO A QUADRO COTIDIANO À 
MESA DE MONTAGEM DA AMARTE-SUL: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PESQUISADORES/
ARTISTAS NO SUL DE MINAS GERAIS
Cristina Krauss

CONSTRUÇÃO AUDIOVISUAL ATRAVÉS DA ANIMAÇÃO STOP MOTION EM DIÁLOGO COM 
CONTOS DE FADAS
Shyrlene Maria do Carmo Barbosa
Luciana Dilascio Neves

A EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL E A INTERFACE COM O CINEMA, A COMUNICAÇÃO E AS ARTES
Eliany Salvatierra Machado
Rafael Romão Silva

O PRÉ-CINEMA COMO RECURSO METODOLÓGICO DE INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA 
EDUCAÇÃO
Fabiane Costa Rego
Adriana Costa Rego
Marcus Ramusyo de Almeida Brasil

UMA AÇÃO CURRICULAR: DAS RELAÇÕES ÀS CONEXÕES - UMA EXPERIÊNCIA EM REDE
Roberta Puccetti
Candida Alayde de Carvalho Bittencourt

08:00 – 11:00 Sala 20 Gt3 – Seção 26

Mediação: Maria da Penha Fonseca

O RETORNO DO PROFESSOR À PRÁTICA DOCENTE APÓS O PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARANÁ
Renata Raquel Bini

FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ARTE
Maria da Penha Fonseca

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS/ARTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Nelma do Amaral Rezende Diniz Bento

O PROFESSOR EM FORMAÇÃO COMO PESQUISADOR DE CAMPO
André Hamada Kikumoto
André Camargo Lopes
Renan dos Santos Silva
Thaís Doro

CAMINHOS DE UM PERCURSO POÉTICO: A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E O PROCESSO 
CRIATIVO NAS AULAS DE ARTES VISUAIS
Ana Carolina Delgado Sandim
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian

PROFESSOR ARTISTA
Edilaine Isabel Ferreira Aquino

14:00 – 17:00 Sala 01 Gt2 – Seção 01

Mediação: Flávia Janiaski Vale
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EDUCAÇÃO COLABORATIVA: AS ARTES PERFORMATIVAS EM PERSPECTIVA
Camila Matzenauer dos Santos

O CORPO COMO EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA NO ESPAÇO ESCOLAR
Mônica Cristina Mesquita de Souza

CORPO-PALAVRA 
Júlia Matias Silva
Isabela Peixoto de Souza
Nathalia Christine Silva
Thais Peixoto de Souza
Maria Ignez de Souza Calfa

A CULTURA POPULAR COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO ENSINO DAS ARTES 
CÊNICAS
Camile dos Anjos 

CORPO-PERCURSO: A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA NA INFÂNCIA E A TRANSFORMAÇÃO DO 
COTIDIANO
Juliana Mendonça de Castro Palhares

O ESTÍMULO AO ATOR PERFORMER NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
José Oliveira Parente
Ariane Guerra Barros
Flávia Janiaski Vale

14:00 – 17:00 Sala 02 Gt2 – Seção 03

Mediação: Sidiney Peterson

CONCEIÇÃO DOS BUGRES: ARTE E ARTISTA VÍTIMAS DO EPISTEMICÍDIO
Edgar Cézar Nolasco

A PRÁTICA DO ATELIÊ COMO FUNDAMENTO POÉTICO
Pâmella Nunes Otanásio
Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa

TEATRAL GRUPO DE RISCO: POESIA E CONSTRUÇÃO ARTÍSTICA NA CULTURA LOCAL DE 
MS
Nathalia Tomassini dos Santos Borioli
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

A POÉTICA DO CONVITE: UMA PROPOSTA DE ABERTURA EM CRIAÇÕES CÊNICAS
Janaina Moraes

O KOHIXOTI-KIPÁE COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DA IDENTIDADE TERENA
Sara de Melo Spinassé Martins
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

LEMBRANÇAS DE SOL: 1947, UMA EXPEDIÇÃO AO MATO GROSSO E UM ENCONTRO COM 
GUIMARÃES ROSA
Joana Passi de Moraes

14:00 – 17:00 Sala 03 Gt1 – Seção 03

Mediação: Caciano Silva Lima

A REFORMA DA EDUCAÇÃO DE 1971 E O ENSINO DE ARTE: ENTRE OS 

LIVROS ESCOLARES E A INSTITUIÇÃO DAS LICENCIATURAS ESPECÍFICAS
Amanda Siqueira Torres Cunha
Dulce Regina Baggio Osinski

AS ESCOLAS MODERNAS DE SÃO PAULO E O ENSINO DE ARTES: REFLEXÕES PARA A 
HISTÓRIA DA ARTE/EDUCAÇÃO NO BRASIL SOB A PERSPECTIVA ANARQUISTA
Levi Fernando Lopes Vieira Pinto
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DANÇA E TEATRO: RETROALIMENTAÇÃO DE LINGUAGENS DA ARTE DO MOVIMENTO PARA 
A CONSTRUÇÃO DO CORPO CÊNICO 
Rafaela de Oliveira Cardoso
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

REFLEXÕES EM TORNO DE ALGUMAS ABORDAGENS DO ENSINO DE TEATRO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: PISTAS PARA UM ITINERÁRIO PRÁXICO
Alexandre Falcão de Araújo

ESCOLINHA DE ARTE: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO/APRENDIZAGEM EM SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP
Luis Alberto Souza
Rejane Galvão Coutinho

EXPEDIÇÕES DA MEMÓRIA: A REVALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO POR MEIO DAS 
FOTOGRAFIAS
Alexandre Prado Sogabe 
Caciano Silva Lima 
Joelma Fernandes Arguelho

14:00 – 17:00 Sala 04 Gt2 – Seção 04

Mediação: Constança Maria Lima de Almeida Lucas

PAULA SAMPAIO E JORGE LIMA: UM PROCESSO SEMIÓTICO/ARTÍSTICO DO SECÚLO XX
Helder Fabrício Brito Ribeiro 
Mariano Klautau

JOSÉ RUFINO, ARTE E MEMÓRIA: UMA RELAÇÃO SIMBIÓTICA
Luciana Santos Tavares
Bruna Oliveira Gomes de Souza e Silva

[ART]IGO: UMA EXPOSIÇÃO VIVA ENTRE A CIÊNCIA E A ARTE
Renata Wilner
Rafael Cabral de Vasconcelos
Silvia Tereza Moura Silva

CONSIDERAÇÕES INVESTIGATIVAS SOBRE O FAZER ARTÍSTICO, EXPERIÊNCIA, 
AUTOPOIESIS E AUTOCONHECIMENTO
João Pedro Tavares da Silva

LÍDIA BAÍS (1900-1985) – PERSONAGEM INOVADORA E CONTRADITÓRIA
Constança Maria Lima de Almeida Lucas

O CERRADO DESENHADO NO CORPO FEMININO: EM BUSCA DE UMA POÉTICA DA 
ALTERIDADE
Marlini Dorneles de Lima

14:00 – 17:00 Sala 05 Gt1 – Seção 05

Mediação: Ana Paula Abrahamian

NOTAS PARA UMA ARQUEOGENEALOGIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO
Kelly Sabino

A OBSERV(AÇÃO) DA EDUCAÇÃO SOB O SENTIR ESTÉTICO DA ARTE 
Bianca Rodrigues Holanda
Héctor André Briones Vasques
Lucas Siqueira Gomes Barbosa

O CORPO PEDAGÓGICO QUE ATRAVESSA CAMINHOS OUTROS NA PRODUÇÃO E NO ENSINO 
DE ARTES 
Marina Maura de Oliveira Noronha
Marcos Antônio Bessa-Oliveira
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TRANSGRESSÃO, GOZO E COMUNHÃO: CAMINHOS DE EXPERIÊNCIAS EM ARTE E 
EDUCAÇÃO
Laura Bauermann
Jair Felipe Bonatto Umann

ARTE E CULTURA POPULAR: RESSIGNIFICAÇÕES E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM 
XAXADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Carlos Cleiton Evangelista Gonçalves 

A DANÇA NA TRANSIÇÃO DE PARADIGMAS: DO TRADICIONAL AO EMERGENTE
Márcia Regina Ribeiro Gomes Sommer
Maria José de Pinho

14:00 – 17:00 Sala 06 Gt2 – Seção 06

Mediação: Priscilla de Paula Pessoa

NOTAS SOBRE ARTISTAS DO DIÁRIO
Isabel Almeida Carneiro

MATERIAIS EDUCATIVOS - UMA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA A PARTIR DE EXPOSIÇÕES NA 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
Rozenei Maria Wilvert Cabral
Marilene de Lima Körting Schramm
Karoline Kropp
Anderson Devegili

INTERLOCUÇÕES POSSÍVEIS ENTRE A VIDA, O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE FRANS 
KRAJCBERG E A ÁREA DE EDUCAÇÃO, POTENCIALIZADAS PELO PENSAMENTO DE GILLES 
DELEUZE
César Pereira Cola
Uillian Trindade Oliveira
LANÇAR, PUXAR E MERGULHAR: PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE O CORPO FEMININO NAS 
ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO 
Juliana de Lima Veloso
PROCESSOS CRIATIVOS NA PINTURA CONTEMPORÂNEA: DA PESQUISA À SALA DE AULA
Priscilla de Paula Pessoa
PROCESSOS DE PESQUISA E CRIAÇÃO EM DANÇA: GRUPO EXPERIMENTAL
Tatiana de Oliveira Almeida

14:00 – 17:00 Sala 07 Gt3 – Seção 02

Mediação: Luzirene Rego
INSTRUMENTOS DIDÁTICOS PARA MEDIAR A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA CIDADE
Rachel de Sousa Vianna
Isabel Alves Corrêa de Abreu
Daise de Oliveira Rodrigues
PRÁTICAS CULTURAIS E APROPRIAÇÕES NO ENSINO DE ARTE
Thaís Doro
André Camargo Lopes
Roberta Puccetti
André Hamada Kikumoto
“ENQUANTO ESSE VELHO TREM ATRAVESSA...” – A PAUSA E O TEMPO COMO ELEMENTOS 
QUE PROPICIAM A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA EXPERIÊNCIA
Rodrigo Neris
EVENTOS CULTURAIS E O ENSINO NO BRASIL: CRITICA SOBRE CULTURA E ARTE COMO 
LÓGICA PARA APRENDIZAGEM
Leonardo Luigi Perotto
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O CORPO DOS ESTUDANTES, O CORPO ENQUANTO MATÉRIA PLÁSTICA, PINTURA, O 
CORPO DE UMA MÚSICA, ESTRUTURA: PONTOS DE CONTATO ENTRE DIFERENTES 
LINGUAGENS ARTÍSTICAS 
Artur Junges Leme
Luciana Abraão Tejada
Roberta Puccetti

 DE LÍDIA BAÍS: UMA VIVÊNCIA PLÁSTICA POR INTERMÉDIO DO MARCO – MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DE MS
Patrícia Nogueira Aguena
Carolina Araújo Martins

14:00 – 17:00 Sala 08 Gt3 – Seção 04

Mediação: Verônica Devens

OS CORPOS QUE DANÇAM A CONTEMPORANEIDADE: DANÇAS QUE ATRAVESSAM OS 
MUROS DA ESCOLA
Ademir Izidio da Silva Júnior
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

A ESCOLA COMO PALCO DE FORMAÇÃO DOCENTE: A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO 
MÚSICO-PROFESSOR NO PIBID
Mariana Lopes Junqueira
Carla Carvalho

EXPERIÊNCIA ESTÉTICA EM CONTEXTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Nayara Tiemi Naves
Cláudio Luiz Garcia
Vinícius Bardi Castilho

RELATO: VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA NO ENSINO DE ARTES VISUAIS
Wladia Raianny Melo Queiroz
Nagila Fontele Tahim
Ivy Collyer de Aguiar

RETORNO DA ARTE/EDUCAÇÃO MODERNISTA? INOVAÇÃO OU PRIVAÇÃO DE 
CONHECIMENTO? 
Maria Carolina Cossi Soares Barretti
Rosa Iavelberg

O TRABALHO DO ARTE-EDUCADOR COM CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA PSICANALÍTICA: UM 
OLHAR PARA A SUBJETIVIDADE
Natali Allas dos Santos
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

14:00 – 17:00 Sala 09 Gt3 – Seção 06

Mediação: Maria Celéne de Figueiredo Nessimian 

TEATRO E FORMAÇÃO HUMANA: PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS DA UFGD
Igor Emanuel de Almeida Schiavo

PROFESSOR, VOCÊ JÁ CHEGOU À SUA AULA? O EXERCÍCIO DA ARTE DE PESQUISAR A SI 
MESMO
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian 

SOB A PERSPECTIVA DO CONCEITO DE ABISMO DIGITAL DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES: CURSO APRENDENDO COM ARTE
Eleni Jesus de Souza
Daniele Lopes dos Santos
Julia Kenski
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SER E PERMANECER PROFESSORA - UMA TRAJETÓRIA PARA ALÉM DA VOCAÇÃO 
Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi

O “EDUCADOR PRESENTE” EM FOCO: EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS FORMATIVAS NO CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE/EDUCAÇÃO DA ECA/USP (1984-2001)
Guilherme Nakashato

BANQUETE: UMA EXPERIÊNCIA ESTESIOLÓGICA
Fernanda Silva Zaidan 
Raimundo Nonato Assunção Viana

14:00 – 17:00 Sala 10 Gt3 – Seção 08

Mediação: Paulo Cesar Duarte Paes

ARTE/EDUCAÇÃO E O TERCEIRO SETOR: A PARCERIA PROFESSOR ALUNO NA CRIAÇÃO DE 
UMA DISCIPLINA DE GRADUAÇÃO
Maurício da Silva
Maria Christina de Souza Lima Rizzi

CAMINHOS NA FORMAÇÃO DOCENTE EM DANÇA
Amanda Rossi Sabioni
Marisa Martins Lambert

MEDIAÇÃO CULTURAL A DISTÂNCIA? REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA MEDIADORA NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ARTE 
Valéria Peixoto de Alencar
Luciana Pacheco Nobre Frezzatti

POÉTICAS DA ANIMALIDADE NAS ARTES VISUAIS E LITERATURA: RESSONÂNCIAS ÉTICO-
ESTÉTICAS PARA A EDUCAÇÃO
Tathiana Jaeger de Morais

QUANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS SÃO OS MOVIMENTOS DO FUNK, O QUE FAZER?
Edna Christine Silva

PATRIMÔNIO CULTURAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTE: EXPERIÊNCIAS NO 
ENSINO A DISTÂNCIA
Camila Serino Lia
Carmem Lazari
Daniele Alves
Valéria Alencar
Vinicius Souza de Azevedo

14:00 – 17:00 Sala 11 Gt3 – Seção 28

Mediação: Maria das Vitórias Negreiros do Amaral

ARTES VISUAIS E OS SABERES DOCENTES
Caroliny Santos Lima
Walter Rodrigues Marques
Luís Félix de Barros Vieira Rocha
Antonio de Assis Cruz Nunes
Ana Valéria Lucena de Lima Assunção

IREARTE, MÓDULOS ARTÍSTICOS. REGISTRO DE EXPERIÊNCIA 
Adda Sofía Barco

MEDIAÇÃO CULTURAL: UMA ANÁLISE DE TRABALHOS MONOGRÁFICOS DE ARTES VISUAIS 
NA UFMS
Israel Aparecido Silva Junior Zayed
Paulo César Antonini Souza
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ENSINO DE ARTE, MULTICULTURALIDADE, TRANSCULTURALIDADE, TRANSVERSALIDADE, 
INTERDISCIPLINARIDADE
Walter Rodrigues Marques
Luís Félix de Barros Vieira Rocha

CURADORIA DE EXPERIÊNCIAS: RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE O PAPEL DO CURADOR DE 
EXPOSIÇÕES E DO EDUCADOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Carolina Teixeira Pires

POÉTICAS E MORADAS – UMA EXPERIÊNCIA ENTRE ARTE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL
Bárbara Lopes Henriques

14:00 – 17:00 Sala 12 Gt3 – Seção 11

Mediação: Matheus Vinicius Fernandes

ARTE/EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA EM PRÁXIS: LIVRO DE IMAGEM, PSICOPEDAGOGIA 
E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Adriana Maria Santos de Almeida Campana
Flavia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos

O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM JARDIM DO SERIDÓ-RN
Jailson Valentim Santos

IMPROVISAÇÃO TEATRAL: UM ATO POLÍTICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fernando Bueno Catelan

ENSINO/APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS: DESLOCAMENTOS POSSÍVEIS
Cláudia Regina dos Anjos

14:00 – 17:00 Sala 13 Gt3 – Seção 13

Mediação: Ana Lúcia Gaborim Moreira

SEMENTINHA, SEMENTÃO, VAMOS FAZER ARTE ENTÃO? VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS, 
RELACIONANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTES
Roseli Kietzer Moreira
Márcia Priscila Haut

O ENSINO DAS ARTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A UNIVERSIDADE: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
ORIENTAÇÃO DOCENTE EM ATIVIDADES DE PESQUISA NOS PROGRAMAS PIBIC E PIVIC NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Raquel Castilho Souza
Adriana Reis Martins
Liubliana Silva Moreira Siqueira

VIESES NEUROCIENTÍFICOS DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE ARTE
Samara Madureira Brito Korb

APRENDIZAGEM E REFLEXÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO BIÊNIO 2015/2016: 
DESAFIOS PEDAGÓGICOS NO CAMPO DA ARTE
Melita Bona
Lindamir Aparecida Rosa Junge
Rozenei Maria Wilvert Cabral

HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DE ARTE: CAMINHOS PARA COMPREENDER O 
ENSINO DE ARTE NO SUL DO MATO GROSSO
Vera Lúcia Penzo Fernandes
Alex Sandro Farias Petersen

OFICINA DE DESENHO COM CANETA ESFEROGRÁFICA NO ENSINO MÉDIO: RELATO DE 
UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
Lisa Rayane dos Santos Araújo
Aline Sesti Cerutti
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14:00 – 17:00 Sala 14 Gt3 – Seção 15

Mediação: Marcilio de Souza Vieira

EXPERIENCIAR TEATRO: REFLEXÕES DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Vanessa Caldeira Leite
Naylson Rodrigues Costa

O QUE SERÁ QUE SERÁ? ENTREATOS DA BNCC E SUAS IMPLICAÇÕES NA ARTE/DANÇA NO 
ENSINO MÉDIO 
Marcilio de Souza Vieira

ENSINO DE TEATRO NO CONTEXTO ESCOLAR MILITAR: COMO INTERVIR NO PROCESSO 
EDUCACIONAL ARTÍSTICO? 
Roberta Bernardo da Silva

INICIAÇÃO E MEDIAÇÃO TEATRAL: O MOVIMENTO DO TERCEIRO ESPAÇO ENTRE O 
COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARÁ E O CUCA BARRA
Debora Frota Chagas

LEITURA POÉTICA ALÉM DO MURO ESCOLAR: EXPERIMENTOS CÊNICOS NO ENSINO 
MÉDIO
Eneila Almeida dos Santos

TEATRO NA ESCOLA E A BUSCA PELO “ESPAÇO VAZIO” 
Fernando Freitas dos Santos

14:00 – 17:00 Sala 15 Gt3 – Seção 18

Mediação: Leda Maria de Barros Guimarães

MUITO ALÉM DE SAIAS DE PALHAS E PENACHOS: CULTURA INDÍGENA NO ENSINO DE 
ARTES
Pedro Gottardi
Lucineia Sanches
Kalinka Cristina Caetano
André Dias

ENTRE QUIMERAS E TECIDOS
Ana Flávia Noronha da Silva Linck
Isabel Schneider Machado
João Fernando Munhoz Júnior
Tais Oliveira

MODERNO, PÓS-MODERNO OU ESTUDOS PÓS-COLONIAIS: “MÉTODOS” DE ABORDAGEM AO 
TRABALHAR QUESTÃO/TEMÁTICA INDÍGENA - ENTREVISTA COM UMA PROFESSORA DE 
ARTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 Maila Indiara do Nascimento
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

“ENQUANTO ESSE VELHO TREM ATRAVESSA...” BIOGEOGRAFIAS PARA DESCOLONIZAR O 
SER, SENTIR E SABER NO ENSINO DE ARTES VISUAIS
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO AUTO DA COMPADECIDA:  
UM DIÁLOGO ENTRE O SER DIRETOR TEATRAL E O SER PROFESSOR  
DE TEATRO NO CONTEXTO DA COMUNIDADE 
Ramon da Silva Costa

ENSINO DE ARTE E ETNORRACIALIDADE – EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
Meiryele Coelho Cantanhede
Walter Rodrigues Marques
Luís Félix de Barros Vieira Rocha
Raimunda Pinheiro de Souza Frazão
Paulo César Alves de Carvalho
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14:00 – 17:00 Sala 16 Gt3 – Seção 19

Mediação: Simone Abreu

DANÇA DAS MÁSCARAS: UMA EXPEDIÇÃO AOS ENSINOS E AS ARTES DE ÁFRICA NO 
ÂMBITO DO PIBID BELAS ARTES DA UFRJ
Talita Souza dos Reis Gonçalves
Bruno Matos Vieira

RELATO DOS CAMINHOS PERCORRIDOS PARA O APRENDIZADO NAS AULAS DE ARTE: A 
PARTIR DO ESTUDO DOS ARTÍSTAS JOHN AHEARN E RIGOBERTO TORRES 
Laura Paola Ferreira
Fabrício Andrade

MARCAS DE UM PROCESSO: A LITOGRAVURA DE COZINHA GRAVANDO O APRENDIZADO 
NAS ARTES VISUAIS
Heldilene Guerreiro Reale
Renata Maués

A PRÁTICA DA FOTOGRAFIA CEGA: TATEANDO OUTRAS VISUALIDADES NO ENSINO DAS 
ARTES VISUAIS
Adriano Morais de Freitas Neto 
Gilberto Andrade Machado

COLETIVO EU PASSARINHO: A ESSÊNCIA DO SENSÍVEL COMO PRÁTICA E PESQUISA
Adélia Maria Araújo de Oliveira
Amanda de Souza
Maria Betânia e Silva

PASSEIO PEDAGÓGICO: EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM EM ARTE NA PINACOTECA DE 
ITANHAÉM
André Luís Onishi

14:00 – 17:00 Sala 17 Gt3 – Seção 21

Mediação: Natália de Assis Dias

A LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS NO BRASIL: TENSÕES, PROBLEMATIZAÇÕES E 
POLÍTICAS DO SABER
Daniel Bruno Momoli
Carmen Lucia Capra
Luciana Gruppelli Loponte

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE ARTES
Rosemeri Birck

REFORMA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL: O ENSINO DA ARTE E A FORMAÇÃO ONILATERAL 
HUMANA
Vinícius Luge Oliveira
Ivete Souza da Silva

ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO INTEGRAL: VIVÊNCIAS, DESAFIOS E AVANÇOS NAS TRILHAS 
DO TERRITÓRIO EDUCATIVO
Myriam Fernandes Pestana Oliveira

A COMPREENSÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE O ENSINO DE ARTE EM UMA ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL NA PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Natália de Assis Dias

A PEDAGOGIA DO ESPAÇO OU O ESPAÇO DA PEDAGOGIA. 
Maria Filippa Jorge
Mirian Celeste Ferreira Dias Martins
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14:00 – 17:00 Sala 18 Gt3 – Seção 23

Mediação: 

INTOLERÂNCIA NAS ESCOLAS: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO ENSINO DAS ARTES 
VISUAIS PERANTE A SOCIEDADE
Andresa Carvalho Lopes Pires
Brisa Nunes

MULHERES EXTRAORDINÁRIAS - MULHERES NA ARTE
Helen Rose Leite Rodrigues de Souza

DA COMUNIDADE LGBTT AOS ARTISTAS VISUAIS MILITANTES, CONTRIBUIÇÕES 
CONTEMPORÂNEAS PARA O COMBATE A HOMOFOBIA NA ESCOLA
Fábio José Rodrigues da Costa 
Lucas Viera de Oliveira
Rawan Carvalho Alencar
Wellington Soares Gomes
Wandeallyson Dourado Landim Santos

RETRATOS DE MULHERES: ARTE, MEDIAÇÃO E ALTERIDADE COM MORADORAS DE 
ABRIGO EM BELO HORIZONTE
José Marcio Barros
Dulce Couto

ROSANA BORTOLIN: ARQUIVO ABERTO PARA OUTROS ARQUIVOS
Claudia Carnevskis de Mello
Wila Karenina dos Santos Teixeira

ENSINO DE ARTE E FEMINISMOS: LIMITES E POSSIBILIDADES 
Taís Ritter Dias
Luciana Gruppelli Loponte

14:00 – 17:00 Sala 19 Gt3 – Seção 25

Mediação: Edson Macalini

MEIOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA AS AULAS DE ARTES VISUAIS NO MARANHÃO: 
CONTEXTUALIZAÇÃO, USO DAS TICS E AS NOVAS POSSIBILIDADES
Mônica Rodrigues Farias
Reinaldo Portal Domingo

O MEIO AUDIOVISUAL COMO RECURSO DIDÁTICO NA AULA DE HISTÓRIA
Miguel Angel Ariza Benavides

PROCESSOS FORMATIVOS DO PROFESSOR E PESQUISADOR EM ARTES VISUAIS: 
TENDÊNCIAS E CONCEPÇÕES CONTEMPORÂNEAS E SEU DESDOBRAMENTO NA EDUCAÇÃO 
DO CAMPO
Fernanda Monteiro Barreto Camargo
Andrea Della
Dulcemar da Penha Pereira Uliana
Gerda Margit Schütz Foerst
Thallyta Botelho Monteir

PEDAGOGIAS DA VIDEOARTE
Greice Cohn

AS TECNOLOGIAS NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 
PARINTINS – AM
Alex Simas Azevedo
Edson Macalini
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O ARTE EDUCADOR E O USO DA WEB 2.0: REFLEXÕES SOBRE APRENDIZAGEM E AUTORIA. 
Vanessa Basso Perosa

14:00 – 17:00 Sala 20 Gt3 – Seção 27

Mediação: Eliane Patrícia Grandini Serrano

POLO ARTE NA ESCOLA DE BAURU: UNINDO TEORIA E PRÁTICA NOS CADERNOS DE 
PROFESSORA ARTISTA
Eliane Patrícia Grandini Serrano
Luana Maribele Wedekin
Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro

AQUI TEM LUGAR PARA A ARTE? CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO ENSINO DE ARTE EM 
UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PAULISTA
Lilian Zanvettor Ferreira 

ARTE POPULAR E A FESTA JUNINA TEMÁTICA NO COLÉGIO PENTÁGONO
Radamés Alves Rocha da Silva

EDUCAÇÃO E MEMÓRIA: EXPERIÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DE ARTE
Telma Martins Santos

ARTE EDUCAÇÃO DO SER, SENTIR E SABER: POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS NA CONDUTA 
DOS DISCENTES E NO PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE
Gilza Adriana Corona
Marcos Antônio Bessa-Oliveira

UMA EXPERIÊNCIA DE DESENCONTROS E RE(ENCONTROS)
Xadai Rudá Chavarria Brochardt
Luciana Santos Tavares
Maria das Vitórias Negreiros do Amaral
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Superbarrio Gómez2
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podemos estar cada vez más conscientes de lo que ha incidido el 

pensamiento de Freire, en la renovada mirada liberadora de la finalidad de la educación en 

la contemporaneidad. Las apuestas dialógicas del pensamiento freireano, y de algunos de sus 
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seguidores, esa tendencia de la pedagogía ecológica, es decir esa dimensión ecológica de la 

escuela que argumenta, por ejemplo, Moacir Gadotti, y que quizá resultase benéfica enlazar 

con el concepto de Boaventura de Sousa de ecología de saberes (2010)”.
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Accionar un error: replantear una experiencia. 

A Imagen no Ensino da Arte

Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano.
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El devenir de la crítica

Pedagogía de la esperanza. : 

Estructura del texto artístico. 

Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas 
desde una epistemología del Sur
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 “Me gusta pensar que cuando se inventó el arte como la cosa que 
hoy aceptamos que es, no fue como un medio de producción sino 
como una forma de expandir el conocimiento. (Luiz Caminitzer) 
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“Enquanto esse velho trem atravessa...” outros caminhos na experimentação e 

na formação docente em Arte

da nomenclatura “educação artística” 

utilizada pela LDB aglutinar as pessoas com formação nas diferentes 
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linguagens artísticas em torno de uma bandeira comum: a defesa da qualidade no ensino da 

arte e a luta contra a chamada “polivalência”

Folha de São Paulo2

participação nunca antes 

vista de cerca de três mil professores que debateram os problemas propostos e buscaram 
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soluções

principalmente através das palestras realizadas por Ana Mae Barbosa, conclamando os 

professores a se organizar em associações

 processo inverso ao das demais 

Associações que surgiram nas capitais e depois se estenderam para as cidades do interior. 
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As cidades de Bagé, Santa Maria e Rio Grande criaram seus núcleos municipais

foi fundada a AGA como entidade estadual
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, a extinção dos cursos de Licenciatura Curta e da polivalência, a 

criação de uma comissão nacional para a reformulação dos currículos em art cursos de 

Licenciatura plena nas linguagens específicas cursos 

de especialização mestrado nas linguagens específicas

preocupação com a formação do cidadão 

brasileiro e os destinos do país nas questões de educação e cultura

foi se tornando 

cada vez mais forte, à medida que os eventos sobre o ensino da arte aconteciam a nível 

nacional e mais associações e núcleos estaduais se estruturavam
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Faebianas

na primeira entidade civil para-acadêmica voltada 

para a pesquisa, o ensino, a extensão e as mais diversas ações e experiências dos campos 

artísticos- artes visuais, dança, música e teatro- em âmbito nacional
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Viemos com 

uma mala cheia de preocupações, voltamos com duas. Mas voltamos também com a certeza 

de que temos muitos com quem compartilhar nossas angústias, e de que estamos lutando pela 

causa certa
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XV Congresso da Federação de Arte-Educadores do Brasil

Conferências em 
Arte/Educação

O movimento pernambucano na fase do por quê

Semana de Arte e Ensino

Ensino da Arte

Teoria e Prática da Educação Artística

Nas águas da AGA

Nossa sociedade está esgotada de tudo

Ensino da Arte
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FAEB:
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DESVELANDO CAMINHOS: A FORMAÇÃO DOCENTE EM MÚSICA 

 
Teresa Mateiro1 - UDESC 

 
 

Resumo 
Os cursos de Licenciatura em Música, assim como qualquer outra licenciatura, têm três anos para se 
adaptar à Resolução N.2, de 1º de Julho de 2015, a contar da data de sua publicação. Muitas são as 
concepções e desafios propostos para repensar a formação dos profissionais da educação, destacando-
se a colaboração interdisciplinar como solução para se ultrapassar as fronteiras disciplinares. Assim, 
torna-se imprescindível buscar bases teóricas e metodológicas para que seja possível elaborar 
programas curriculares para os cursos de licenciatura em música com uma abordagem integrada de 
resolução de problemas no domínio do ensino e da pesquisa. Nesse sentido, a Metodologia da 
Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas podem ser alternativas como metodologias 
de ensino e organização curricular, respectivamente. Importante destacar os conhecimentos inerentes à 
profissão docente, isto é, o conhecimento pleno da matéria, no caso, a música e o conhecimento 
pedagógico do conteúdo. Além disso, os modelos de formação que têm sido adotados no ensino 
superior apresentam características específicas nos modos de organizar os conhecimentos musicais e 
pedagógicos, resultando, assim, em diferentes perfis profissionais: músicos, arte-educadores e 
pedagogos com ênfase em educação musical. As diferentes concepções filosóficas dadas à música 
também são pontos de partida para se compreender os processos de formação e profissionalização do 
professor de música.  
Palavras-chave: Modelos de formação. Conhecimento profissional. Modos de aprender e ensinar. 

Introdução 

Falar sobre formação docente em música me remete a pensar em vários temas que 

poderiam subsidiar reflexões para desvelar alguns caminhos. Um deles seria falar sobre a 

escola, pois falar sobre formação de professores2 é pensar em primeiro lugar na escola como  

espaço de atuação profissional. Os conhecimentos profissionais e os modelos de formação são 

temas que têm ocupado um lugar privilegiado em meus estudos, pois considero fundamental 

compreender os objetivos de um curso de formação docente e suas perspectivas curriculares. 

Assim, irei apresentar a relação entre conteúdo e pedagogia na formação do professor de 

música e as características dos cursos de Licenciatura em Música concebidos em diferentes 

                                                 
1 Doutora em Educação – Educação Musical pela Universidad del País Vasco. Professora Associada no curso de 
Licenciatura em Música e Programas de Pós-Graduação, Mestrado em Música e Mestrado em Artes, do Centro 
de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
Educação Musical e Formação Docente (CNPq). E-mail: teresa.mateiro@udesc.br. 
2 Utilizarei o genérico masculino “professor” para me referir a ambos os sexos, estando ciente que essa decisão 
poderá despertar polêmicas. 
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momentos históricos. Por fim, falarei sobre a aprendizagem a partir de problemas como uma 

alternativa para a formação docente, dando exemplos a partir do projeto de pesquisa que 

coordeno. 

Semana passada, uma aluna que concluiu, recentemente, o curso de Licenciatura em 

Música, comentou quase em um ato de confissão: “eu tenho, assim, uma aversão à escola, 

tenho medo, não quero ter de enfrentar alunos me desafiando e, ainda, ter um salário ruim”. 

Fiquei sem palavras e me pus a pensar em argumentos como: espaço público e democrático, 

espaço social de reprodução de ideologias, tempo e lugar para o conhecimento em prol do 

conhecimento, modelos de escolas, contexto e momento histórico como fatores 

determinantes, a educação e a utopia de Paulo Freire.  

Defender a escola soa, nos dias de hoje, um tanto fora de moda, pois a crítica à escola 

tornou-se um lugar comum. Entretanto, o ataque há escola é de longa data, como afirmam 

Masschelein e Simons (2015), pois sempre houve tentativas de domar a sua dimensão 

democrática. Escolas continuam sendo construídas e os programas de formação de 

professores têm estado em alta. A última Resolução do CNE (CP Nº2) entrou em vigor em 

julho de 2015 e com uma significativa alteração na carga horária mínima das licenciaturas que 

passou de 2.800 para 3.200 horas. Além disso, outros desafios estão postos para repensar a 

formação dos profissionais da educação, destacando, entre eles, a colaboração interdisciplinar.  

Os cursos de Licenciatura em Música, assim como qualquer outra licenciatura, têm 

três anos para se adaptar à Resolução N.2, de 1º de Julho de 2015, a contar da data de sua 

publicação. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos deverão considerar também as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução Nº 4/2010), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música (Resolução CNE/CES Nº 2, de 

8/2004) e o Plano Nacional de Educação (Lei Nº 13.005/2014). O corpo docente dos diversos 

cursos de licenciatura está revendo os programas curriculares vigentes a fim de elaborar novas 

propostas para atender a nova resolução. Conhecer os diversos modelos de formação é uma 

forma de compreender a construção das concepções que temos hoje acerca da seleção e 

organização dos conteúdos, assim como dos processos de ensino e aprendizagem. Parece-me 

que o maior dilema está entre o conhecimento musical e outros conhecimentos como os 

pedagógicos, psicológicos, culturais e sociológicos. Ainda que o objeto da tarefa de qualquer 
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professor, independente da área, seja a educação, o conhecimento da matéria é essencial, pois 

é o que identifica a expertise de cada profissional.  

 

Perfil pedagógico orientado à matéria 

O propósito de qualquer curso de formação docente é oferecer competências 

profissionais na área específica da matéria – no caso da formação em arte: música, teatro, 

artes visuais e dança – e um perfil pedagógico como professor. O conjunto desses dois 

aspectos ou a relação entre eles em uma determinada formação resulta em um “perfil 

pedagógico orientado à matéria” (NIELSEN, 2005). O conteúdo e a pedagogia, para Shulman 

(1986), são dois elementos inseparáveis, uma vez que a prática pedagógica de qualquer 

professor está relacionada aos diferentes modos de abordar a matéria, tornando-a 

compreensível aos alunos. Esse tipo de conhecimento é denominado pelo autor de 

conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, o conhecimento que contempla a combinação 

entre o conteúdo da matéria, no caso a música, e a prática pedagógica. A identidade 

profissional dos professores é reconhecida, portanto, também por esse conjunto de 

conhecimentos oriundos de situações reais e que diferencia o professor de outro profissional 

da mesma matéria.  

O conhecimento do conteúdo transformado em pedagógico é construído ao longo do 

exercício da profissão docente, entretanto, os primeiros desafios são, normalmente, 

enfrentados durante a formação inicial nas disciplinas de estágio curricular supervisionado. 

Adaptar os conteúdos musicais à realidade da sala de aula, transformando informação em 

saber por meio da comunicação e da ação interativa, são questões constantes durante o 

período de inserção dos estudantes no mundo do trabalho. Eles buscam sugestões de 

atividades, seja nas aulas da graduação, em cursos fora da universidade, em materiais 

didáticos ou trocando ideias com colegas e professores orientadores e supervisores. Essa 

atitude é característica de professores em início de carreira, pois a longa experiência está 

relacionada ao desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo, uma vez que é 

por meio da ação e da reflexão da e na ação que os professores passam a adquirir e produzir 

conhecimento. No estudo realizado por Mateiro, Russell e Westvall (2012), estudantes 

brasileiros, suecos e canadenses ao escreverem suas percepções sobre uma aula de música 
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gravada em vídeo, apontaram os anos de experiência da professora como um fator 

determinante para a eficácia no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.  

 

Modelos de formação  

Olhando para os diferentes modelos de formação docente identificam-se programas 

que privilegiam os conhecimentos musicais por entender que o conhecimento base de um 

professor é o conhecimento pleno da matéria, ou seja, a música. A concepção desses 

currículos está centrada na música enquanto fenômeno, atividade e objeto de estudos e, por 

isso, as disciplinas de conteúdo musical ocupam mais de 50% do total de horas da grade 

curricular (ver MATEIRO, 2009; RODRIGUES; SOARES, 2014; PIRES, 2015). Esse 

desenho curricular sugere uma posição privilegiada para o conhecimento técnico musical em 

detrimento de conhecimentos, habilidades e competências técnicas e pedagógicas para a 

profissão docente. A identidade do músico se sobrepõe à identidade do professor.  

Com características conservatoriais, as licenciaturas em música mantém uma estrutura 

curricular organizada em disciplinas isoladas, com aulas centradas no conteúdo e no professor 

(MATEIRO, 2009; 2015; PEREIRA, 2012). As disciplinas pedagógicas e, principalmente, os 

estágios curriculares supervisionados, nesse modelo, aparecem ao final do curso, seguindo a 

ideia de aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a formação. Primeiro, 

o estudante adquire o conhecimento estabelecido a priori, como o mais adequado para a 

formação de um professor. Essa formação é sistematizada a partir de teorias, de normas de 

atuação, de certas competências de comportamentos, de recursos e de estratégias pensadas 

para obter um resultado eficaz durante a prática pedagógica. Adquiridas tais ferramentas 

técnicas, o estudante, por meio do estágio, prova e comprova seus conhecimentos acadêmicos.  

Talvez o modelo de formação que propõe de modo integrado o estudo entre música e 

pedagogia seja aquele que está se buscando oferecer em nossas universidades desde a 

implementação da LBD 9.304/96. São as Licenciaturas em Música que procuram equilibrar e 

relacionar os conhecimentos técnicos musicais com os conhecimentos didáticos e 

pedagógicos, deixando para trás as dicotomias entre bacharelado e licenciatura, teoria e 

prática, música e educação. É uma variante do modelo anterior, porém com mais disciplinas 

voltadas ao desenvolvimento do conhecimento pedagógico e à autonomia profissional. Para a 
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prática pedagógica foram estabelecidas 800 horas, 400h de prática e 400h de estágio 

curricular supervisionado, conforme a Resolução do CNE/CP 2/2002. O estágio curricular 

inicia na metade do curso, ou seja, está distribuído ao longo dos últimos quatro semestres do 

curso.  

 Esses dois modelos são posteriores àqueles com ênfase em artes. Os cursos de 

Licenciatura em Educação Artística surgidos na década de 70, como consequência da 

introdução da disciplina de Educação Artística nos currículos escolares de primeiro e segundo 

graus – hoje denominados de ensino fundamental e ensino médio, tinham como foco o ensino 

das artes. Esses cursos ampliavam os conhecimentos gerais dos diferentes campos artísticos e 

introduziam disciplinas relacionadas à literatura, filosofia e técnicas necessárias para 

desenvolver um trabalho específico na área de artes. Assim, a Licenciatura Plena, de duração 

de cinco anos, era a combinação da habilitação geral em Educação Artística, denominada de 

Licenciatura de 1º grau ou Licenciatura Curta, com duração de três anos, e a  habilitação 

específica em uma das áreas – Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Desenho – com 

duração de dois anos. O estudante depois de ter uma noção geral sobre as diferentes 

linguagens escolhia uma para se especializar. A abordagem integrada das diversas linguagens 

artísticas, a polivalência e o predomínio do enfoque mecânico-tecnicista são características 

essenciais dessa formação (ver PENNA, 2008).   

Um único professor deveria trabalhar com as diferentes linguagens artísticas e essa era 

a ideia de integração, marcada pela experimentalismo. Raynaut (2014, p.184) afirma: “o 

cientista interdisciplinar seria aquele que teria o conhecimento suficiente de um amplo leque 

de disciplinas diversificadas para poder produzir, por si só, um modelo explicativo sintético 

de uma realidade complexa”. O leque de disciplinas eram as disciplinas da área de artes, mas 

mesmo assim, conforme Raynaut é duvidoso que profissionais possam tratar assuntos 

diversos com igual competência. A consequência, como destaca Penna (2008), foi o 

esvaziamento dos conteúdos próprios de cada linguagem artística. O estágio curricular nesse 

modelo também era um componente curricular situado ao final do curso sendo concebido 

como uma instância complementar à formação teórica.  

Outros programas de formação são aqueles onde o componente pedagógico é central 

enfatizando não somente o conhecimento do conteúdo (o quê), mas, sobretudo, o 
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conhecimento pedagógico do conteúdo (como). Esses são os cursos oferecidos pelas 

Faculdades de Educação. No Brasil, os cursos de pedagogia, por vezes, oferecem disciplinas 

de música durante um ou dois semestres, porém não se caracterizam como cursos que formam 

professores de música. Em países como, por exemplo, Espanha, Chile, Colômbia e Venezuela 

(ver MATEIRO, 2010) a Licenciatura em Educação ou Pedagogia pode ser com ênfase em 

Música ou Pedagogia Musical. Da mesma forma, outras especialidades são possíveis, como 

Educação Física, Matemática, Inglês, Língua e Literatura, Química, Física, Biologia, 

Educação Especial, entre outras. São cursos que centram os estudos em aspectos da educação, 

formação, ensino, aprendizagem, instrução e didática, preparando professores para atuarem, 

principalmente, no Ensino Fundamental I.  

A concepção da música como arte ou como ciência torna o conteúdo educacional uma 

questão mais complexa, pois se, por um lado, estão os aspectos práticos da música como uma 

arte, por outro, estão os aspectos musicológicos que implicam diferentes tradições estilísticas 

musicais e diferentes posições musicológicas e formações teóricas (NIELSEN, 2005). As 

diferentes concepções filosóficas dadas à música (ver MATEIRO, 2015) influenciam a 

elaboração de programas curriculares e, consequentemente, as práticas musicais nas escolas. 

Cada um dos modelos mencionados anteriormente formou ou está formando profissionais 

com diferentes perfis, porém com um mesmo objetivo: formar, em primeiro lugar, professores 

para atuar nas escolas de educação básica. Resumindo, os três modelos pressupõem, 

respectivamente, formar: músicos, arte-educadores e pedagogos com ênfase em educação 

musical (MATEIRO, 2010).  

Muitas são as concepções e desafios propostos pela última Resolução para repensar a 

formação dos profissionais da educação, entretanto, o apelo para a colaboração 

interdisciplinar está expresso nos diversos documentos. A interdisciplinaridade é, antes de 

tudo, uma prática e essa prática, em face de sua ação social, política ou pedagógica, precisa 

ser construída para dar o sentido do interdisciplinar, considerando que desde a escola à 

universidade a formação é de caráter especializado. Assim, torna-se imprescindível buscar 

bases teóricas e metodológicas para que seja possível elaborar programas curriculares para os 

cursos de licenciatura em música com uma abordagem integrada de resolução de problemas 

no domínio do ensino e da pesquisa. É nesse sentido que trago a Metodologia da 
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Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas como alternativas para refletir 

sobre as estruturas curriculares e, especialmente, acerca dos modos de aprender e ensinar. 

 

Aprendizagem a partir de problemas 

A Metodologia da Problematização (BERBEL, 1998; 1999) e a Aprendizagem 

Baseada em Problemas (BERBEL, 1998) são duas propostas de ensino bastante difundidas 

entre os profissionais da saúde e da educação, que partem de problemas para promover o 

desenvolvimento dos processos de ensinar e aprender. Berbel (1998) defende a tese de que 

apesar de terem características comuns, as duas propostas apresentam diferentes caminhos 

que ultrapassam a abordagem tradicional de ensino. Segundo a autora, “a primeira, como uma 

metodologia que pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma disciplina, 

nem sempre apropriada para todos os conteúdos; a segunda, como uma metodologia que passa 

a direcionar toda uma organização curricular” (p.148).  

As principais características da proposta de ensino da Metodologia da 

Problematização são questionar a realidade em busca de soluções de problemas detectados 

pelos estudantes, buscando proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico e a 

aprendizagem de conceitos fundamentais da área em questão. As suas cinco etapas são 

definidas a partir da concepção do Método do Arco, de Charlez Maguerez, que considera a 

realidade como ponto de partida. São elas: Observação da Realidade ou Problematização; 

Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (BERBEL, 1998; 

1999).   

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) foi, inicialmente, concebida para o 

ensino da medicina, porém ao longo dos anos tem sido adaptada para outras áreas de 

conhecimento e outros níveis de ensino, além do ensino superior. O que constitui essa 

abordagem é a aprendizagem a partir de problemas da vida real que parece ter sua origem no 

princípio da aprendizagem autônoma de Dewey, além de outras teorias educacionais como, 

por exemplo, as de Bruner, Ausubel, Piaget, Rogers e Freire.   

Os princípios da ABP colocam o estudante em contato com a realidade profissional 

desde o primeiro ano de formação, proporcionando a integração entre teoria e prática, a 

construção do conhecimento em rede e estilos diferenciados de aprendizagem que ultrapassam 
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a forma sequencial, lógica e linear. Ademais, os alunos são responsáveis por seu 

desenvolvimento profissional, além do comportamento ético com professores, colegas e 

sociedade (MASETTO, 1996). Entretanto, conforme Berbel (1998, p.149), “os problemas são 

cuidadosamente elaborados por uma Comissão especialmente designada para esse fim. Deve 

haver tantos problemas quantos sejam os temas essenciais que os alunos devem estudar para 

cumprir o Currículo, sem os quais não poderão ser considerados aptos para exercer a 

profissão”. 

O meu interesse em apresentar essas propostas está em trazer para a área da educação 

musical uma alternativa para a formação de professores. Não encontrei na literatura brasileira 

trabalhos que tenham utilizado uma dessas metodologias. Entretanto, Fink-Jensen (2013), 

professora de música e pesquisadora dinamarquesa, ao buscar compreender como a teoria 

pode contribuir para o desenvolvimento da prática e como a relação entre a teoria e a prática 

na formação do educador musical pode ser abordada, propõe a implementação de uma 

estratégia de ensino denominada de “práticas surpreendentes”. Embora essa estratégia 

compreenda a introdução de teorias pedagógicas e psicológicas, tem como o ponto central de 

partida um problema que se tornou evidente em uma situação prática de ensino. 

Essa estratégia foi introduzida como um exercício em uma disciplina do mestrado em 

educação musical em uma universidade da Dinamarca. A pesquisa foi realizada por meio de 

relatórios, entrevistas, diários de campo e pesquisas avaliativas preenchidas após a aplicação 

da estratégia. A parte prática das “práticas surpreendentes”, centrada na observação 

participante, consiste em cinco fases: preparação, observação, coleta de dados, análise e 

apresentação. O primeiro desafio para o estudante é ser capaz de “ver” um problema. Esse 

desafio está relacionado: ao sentimento de surpresa ou perplexidade de um fenômeno; aos 

diferentes níveis da observação e consequentes interpretações; ao uso do conhecimento 

teórico em três níveis – prática e experiência cotidianas, prática e conhecimentos 

profissionais, e prática e conhecimentos científicos. Fink-Jensen concluiu que a capacidade 

dos estudantes de ter uma atitude aberta como um observador participante pareceu depender 

do seu grau de experiência como professores de música. 
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Projeto de Pesquisa 

Está em andamento um projeto de pesquisa, coordenado por mim, que tem como 

objetivo introduzir o estudo de situações problema vivenciadas durante o estágio curricular 

supervisionado em música. A situação-problema, segundo Perrenoud (2000, p.31), “obriga a 

transpor um obstáculo graças a uma aprendizagem inédita, quer se trate de uma simples 

transferência, de uma generalização ou da construção de um conhecimento inteiramente 

novo”. Deparar-se com o obstáculo é enfrentar a ausência de soluções e imaginar que jamais 

se encontrarão soluções. 

Durante o período de imersão nos campos de estágio, referendados como campos de 

trabalho, os estudantes identificam questões ou situações que exigem uma solução. Essas 

situações estão sendo registradas, por escrito ou em vídeo, de forma independente no 

dispositivo móvel. A identificação dessas questões ou situações está relacionada à 

importância da observação na ação, reconhecendo qual foi o momento específico que gerou 

estranhamento ao estudante (FINK-JENSEN, 2013).  

Posteriormente, o estudo dos problemas ocorre de forma colaborativa em grupo para 

que os estudantes possam expressar suas ideias e obter diferentes visões sobre um mesmo 

problema. Dessa forma, o conhecimento é produzido a partir da reciprocidade social 

(BRUNER, 1973) para se alcançar um mesmo objetivo. Essa ideia das relações sociais como 

um fator importante na construção do conhecimento é denominada por Wenger (1998) de 

comunidade de prática. Para o autor, a prática é o significado de uma experiência da vida 

cotidiana, sendo fundamental associar o conceito de prática à formação da comunidade. O 

engajamento mútuo, o desejo de contribuir e um repertório compartilhado são as três 

dimensões relacionadas à prática e que a torna coerente com a definição de comunidade de 

prática.  

A reflexão individual e coletiva pode implicar em uma abordagem interdisciplinar que, 

conforme Torres Santomé (1998), é sustentada por diversas razões: obter mais pontos de vista 

acerca de um mesmo problema; considerar os limites entre as distintas disciplinas e 

organizações do conhecimento; alcançar níveis mais elevados com a unificação do saber; 

reorganizar e reagrupar os âmbitos do saber para não perder a relevância e o significado dos 

problemas que deverão ser detectados, investigados, controlados e solucionados; compreender 
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um fenômeno social respeitando a realidade multidimensional que lhe é inerente; analisar as 

distintas nações, governos, políticas e estruturas econômicas e sociais de forma integrada e 

inter-relacionada, uma vez que o mundo está mais globalizado; e, por fim, defender a 

formação de uma pessoa mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica.   

Um dos resultados da pesquisa, até o momento, é o estudo de uma estudante que 

aplicou a Metodologia da Problematização durante o seu estágio curricular supervisionado 

realizado com um grupo de professores que trabalham com montagem de espetáculos cênicos-

musicais (MATEIRO; FONSECA, 2016). O estágio teve como objetivo desenvolver uma 

proposta pedagógico-musical, seguindo as cinco etapas da Problematização, para um curso de 

formação de professores que atuam na Educação Infantil. Os dados foram coletados por meio 

de gravações das aulas, dos encontros e do espetáculo. Entre os resultados destaca-se que a 

Metodologia da Problematização é um processo desafiador, uma vez que exige 

comprometimento dos envolvidos, habilidade para trabalhar em grupo e tomar decisões, além 

de autonomia e capacidade reflexiva.  

 

Considerações finais 

 Repensar a formação dos profissionais da educação é sempre um desafio no que tange 

à relação entre o contexto da educação básica e do ensino superior, à superação da dicotomia 

teoria e prática, aos moldes tradicionais de ensinar e aprender, ao estágio curricular 

supervisionado, à organização disciplinar dos conhecimentos e à implantação de modelos 

interdisciplinares. Quanto aos programas curriculares das Licenciaturas em Música 

acrescenta-se, ainda, a superação do modelo conservatorial de ensino presente nas salas de 

aula da universidade e na concepção formativa do professor de música.  

É preocupante saber que estudantes terminam o curso e não querem atuar como 

professores de música em escolas públicas de educação básica. É fato que os modelos de 

formação têm priorizado os conhecimentos musicais em detrimento dos pedagógicos. É 

perceptível a necessidade de se buscar por alternativas para um ensino superior inovador. Não 

sei qual será o melhor caminho3, se a Metodologia da Problematização como metodologia de 

ensino, de estudo e de trabalho, se propostas curriculares fundamentadas na Aprendizagem 

                                                 
3 Parafraseando a letra da música Trem do Pantanal, composta por Paulo Simões e Geraldo Roca.  
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Baseada em Problemas, se a estratégia práticas surpreendentes. Espero que as estrelas do 

cruzeiro façam um sinal! 
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Judson Dance Theater

Judson Dance Theater

Judson Dance Theater
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Trans-Forma2

Vidros Moídos- Coração de Nelson
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Tran-Chan3

Tran-Chan

Prosa caótica
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Tran-Chan

“o que elas fazem é 

o reflexo do cotidiano...”  “...elas interpretam a si mesmas...”

durante pelo

Trans-Forma Tran-Chan
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só podemos encantar aos outros com aquilo que nos encanta
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: A inflação aumentara o preço da luz e dos produtos, aliados ao crescimento de 

desemprego. No meio ambiente, instaurou-se uma crise da água com baixas nos reservatórios 

que restringiu o uso de consumo de água em grandes cidades. Uma catástrofe ambiental 

assombrara o país com o rompimento da barragem da mineiradora Samarco, em Minas 

Gerais. A política brasileira iniciava uma série de conflitos com crises partidárias, acusações 

e denúncias com julgamento de políticos inclusive na Presidência da República. 

Notícias novas, notícias antigas, o tempo e as repetições, o tempo e as mudanças, 

tudo estava impresso nas folhas de jornal. A tinta da folha se misturou ao suor dos corpos em 

movimento.
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Suor borrado pelas notícias

Suor borrado pelas notícias
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Achei muito refinado o projeto sobre o tema jornal. Surgiram imagens e 
explorações belíssimas, mas chego ao final do trabalho com a sensação de que 
apreendi o conteúdo mais por vias sensoriais do que racionais. Talvez não 
conseguisse elencar em tópicos todas as lições que aprendemos, mas as tenho 
gravadas em mim. Encaro o semestre como uma vivência, um grande processo de 
sensibilização e de tomada de contato íntimo.   2015 

ser histórico ao pronunciar o mundo

”
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Tuneu, Tarsila e outros mestres... o aprendizado da arte como um 
rito da iniciação

Greenwich Village, 1963: Avant-garde, performance e o corpo efervescente.

Terpsichore in Sneakers.
Educação e Mudança.

Choreografy as an apparatus of capture

Poética da dança contemporânea.

História da Arte ou Estória da Arte?
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Cidade e palco: Experimentação, transformação e permanências. 

Dança e pós-modernidade
Uma vida em dança: Movimentos e percursos de Denise Stutz.
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tal fazer que, enquanto faz, 

inventa o por fazer e o modo de fazer
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nós

nós
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pari passu
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entre

o mapa também está no meu corpo

outro
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Eu tô viva!

não posso organizar numa linha o que não é linha

o que a gente está fazendo é a vida!
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signos que se tornam instáveis, fluidos

descontruir a realidade, os signos, os sentidos e a linguagem

em situação mise en situation
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Léxico de pedagogia do teatro

A etnopesquisa implicada:

Autoetnografias:

Pistas do método da cartografia:

A dança
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A infância como improviso / 
Por uma abordagem espiral no ensino de artes para crianças 

Marina Marcondes Machado1 - UFMG 

Resumo
A autora construiu um contraponto aos princípios da bastante divulgada e estabelecida “abordagem 
triangular” no ensino de arte e o nomeou por “abordagem espiral”, noção desenvolvida ao longo de 
anos de trabalho e estudo, com especial elaboração para a escrita de ensaio para o Concurso Mário 
Pedrosa da Fundação Joaquim Nabuco, no ano de 2011, do qual foi vencedora. Daquele momento em 
diante, a proposta ganhou novos contornos e muitos interessados, girando em torno da mistura dos 
âmbitos artístico-existenciais (MACHADO, 2011; 2015): miscigenação entre as corporalidades, as 
musicalidades, as teatralidades e as espacialidades, de modo que o papel do adulto condutor das 
propostas no ensino das artes será criar oportunidades, contextos e situações de convívio, em busca 
por experiências vivas e relacionais  entre as crianças com dança, música, teatro e artes visuais. Este 
modo de trabalhar o ensino de arte com crianças e jovens propõe franco diálogo com a arte 
contemporânea e com as férteis relações entre arte e vida, e pretende desmistificar o preconceito de 
alguns ao hibridismo, hipótese em alguns meios considerada como um retrocesso por significar, para 
os críticos àqueles princípios, volta ao que se nomeou, no século passado, “educação artística” e 
professor de arte “generalista”. A autora, por sua vez, advoga pelo trabalho em rede e entre pares, o 
que poderá, ao longo do tempo, romper com corporativismos.
Palavras-chave: relações arte-vida; âmbitos artístico-existenciais; hibridismo.

Introdução

Gostaria de iniciar minha contribuição agradecendo o convite para participar na mesa 

“Caminhos cruzados: ensino de arte em espaços formais, informais e não-formais”. Penso 

que, paulatinamente, estamos ganhando flexibilização no diálogo entre as artes, tais como as 

artes visuais, a dança, o teatro e a música em conversa no próprio ensino para crianças e 

jovens. Falar sobre as possibilidades dos hibridismos é um dos meus motes de trabalho – 

aqui-agora, bem como no curso de Licenciatura em Teatro da UFMG e na pós-graduação em 

Artes da Cena na mesma universidade. 

Algo muito significativo aconteceu na minha caminhada profissional: ter ganho o 

prêmio do Concurso Mário Pedrosa (2011-2012), promovido pela FUNDAJ / Fundação 

Joaquim Nabuco (Recife, Pernambuco) com o ensaio intitulado “Fenomenologia de Merleau-

Ponty e as relações entre educação, arte e vida na pequena infância: rumo a uma Abordagem 

Espiral no ensino de arte”. Foi de extrema importância pois tinha me mudado para Belo 

Horizonte, para trabalhar na UFMG, e o valor em dinheiro do prêmio possibilitou montar a 

casa nova. Mas a importância intelectual e artística, por assim dizer, foi a possibilidade de 

1 Marina Marcondes Machado é doutora em Psicologia da Educação com pós-doutorado em Pedagogia do 
Teatro. É docente na Licenciatura em Teatro da UFMG e do curso de pós-graduação em Artes, na linha Artes da 
Cena, na mesma universidade. Mantém o site-blog www.agachamento.com e seu email é 
agachamento@gmail.com 
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organizar meu pensamento, durante a escrita do ensaio premiado; parti dos dezesseis anos de 

prática de ensino de arte para crianças na EMIA-SP (Escola Municipal de Iniciação Artística 

de São Paulo), dando continuidade ao texto entretecendo meus estudos no campo da 

psicanálise inglesa e da fenomenologia da criança. O ensaio premiado permanece inédito e 

quero, aqui, retomar brevemente seus eixos norteadores, para contribuir para o debate na 

nossa mesa dos “caminhos cruzados”. 

A EMIA-SP existe desde o ano de 1980 e funciona em um parque muito bem situado 

no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Sua espacialidade, bem como a continuidade 

da existência do projeto da escola, certamente influenciam a realidade de como ali é um lugar 

especial: três casas térreas de uma escola muito diferente, na qual crianças entre cinco e treze 

anos convivem e fazem arte, e ali estão por sua escolha (não se trata de uma escola regular, e 

é ligada à Secretaria de Cultura).

Antes de começar a trabalhar na EMIA-SP, o que aconteceu em 1989, fui iniciada, no 

campo da arte e educação, por Ilo Krugli – artista, diretor teatral e dramaturgo responsável 

pelo Grupo Ventoforte, referência no teatro para todas as idades e no trabalho com atores, em 

uma maneira cuidadosa para prepará-los para o teatro infantil. São esses meus lugares de 

origem. Assim introduzo e mostro meu lugar de fala. 

Ilo chamava a mistura das artes de “arte integrada”. A EMIA-SP tem por hábito dizer 

“integração de linguagens”. Discutirei a arte concebida como “linguagem” mais para frente, 

neste texto. 

Meu pensamento-e-ação afinam-se com a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty 

e com a psicanálise tal como pensada por D. W. Winnicott, há muitos e muitos anos. Hoje, 

busco a simplicidade para falar dos conceitos e dos princípios de meus “autores de 

cabeceira”, pois desejo que muitas pessoas possam compreender do que se trata. Por isso, vou 

abrir mão do modo academicista – seja do uso de muitas citações destacadas estrito senso, 

seja das homenagens e dos ritos/riscos do levantamento bibliográfico.

Farei apenas uma pequena visita a Winnicott e a Merleau-Ponty. O conceito do 

espaço potencial (que para Winnicott é um lugar psíquico onde acontecem brincadeira e  

jogo, inicialmente, e, mais tarde, lugar de tudo que se situa entre realidade e fantasia, entre o 

mundo compartilhado e a subjetividade) e os três modos de ser e estar no mundo da criança 

pequena nomeados por Merleau-Ponty – a saber, o polimorfismo (grosso modo, a 

plasticidade do corpo e das percepções e apreensões das crianças pequenas), o onirismo 

(mistura entre realidade e fantasia, com grande simplicidade e verossimilhança) e a não-

representacionalidade (impossibilidade de ver por pontos de vista, o que impede que o 
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pensamento da criança pequena opere por “representações”) – encontram-se, no momento 

atual, encarnados no meu corpo, em meus escritos e em minha prática docente.

Busco e pesquiso uma escrita performativa, bem como a comunicação daquela escrita 

como ato performativo, em diálogo com a potência da infância criativa, ou, como meu título 

anuncia, da infância como improviso. Sem problemas, sem mediações, ou até sem 

escrúpulos!, me sinto à vontade para habitar o espaço potencial e corporeificar  aquele estado. 

(Me permitem? Vocês vêm comigo?) 

A criança performer

No ano de 2009 realizei uma pesquisa, em nível de pós-doutoramento e sob 

supervisão da professora Maria Lúcia de Souza Barros Pupo (ECA-USP / bolsa FAPESP), 

intitulada “Territórios do Brincar”. A construção da noção de “criança performer” é parte do 

resultado daquele processo, publicado em 2010 na Revista Educação & Realidade (ver 

referências). A pesquisa teve a duração de um ano; por um semestre, observei crianças em 

situação de espera na cidade de São Paulo. Entenda-se por “situação de espera”: filas dos 

mais diferentes tipos, tempos-espaços em terminais de ônibus, rodoviária e aeroporto, saída 

da escola e entrada nas peruas escolares... A partir de meus estudos da fenomenologia da 

criança e do pensamento do filósofo Maurice Merleau-Ponty acerca da primeira infância, 

compreendi que os tempos de espera das crianças entre zero a cinco anos de idade são... a 

vida mesma! Conclui que não há diferença significativa, do ponto de vista da criança 

pequena, entre estar à espera ou não; não haveria como nem porque a criança ser e estar 

diferente nessas situações, uma vez que ela se vê acolhida por adultos, e permanece na chave 

de sua experiência imediata. A isso o filósofo Merleau-Ponty (1990) nomeou um tempo 

atemporal – modo de apreensão e de relação com o tempo da criança pequena. Também a 

noção de espaço da criança entre zero a cinco ou seis anos, para Merleau-Ponty, é diferente 

da do adulto; a criança está sempre implicada, ou seja, vive sempre “dentro” das situações, 

sendo impossível distanciar-se (para ter uma “visão de mundo”, por exemplo). Por estar 

mergulhada no mundo e em suas experiências, o filósofo afirma que as crianças são 

mundocentradas.

Ao observar as experiências imediatas do tempo de espera das crianças na cidade de 

São Paulo, percebi que poderia ser interessante e valioso nomear a criança como “performer” 

– performer de si, com o outro no mundo. Obviamente não uso a palavra no sentido artístico-

profissional do termo, mas sim em seu sentido sociológico: performar os modos de ser e 

estar, e relacionar-se com o outro, no mundo compartilhado.
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A criança performer seria a atualização das noções merleau-pontianas e do olhar 

fenomenológico para a infância. Ela performa por ser plástica, mutante, polimorfa; ela não 

representa, ela não se distancia em pontos de vista: ela é, simplesmente; e também, vive sua 

cotidianeidade em um estado onírico, que mescla sonho e realidade compartilhada, sem 

divisões. Seu corpo é fenomênico e indiviso. 

Hoje, aqui-agora, estou propondo que a noção de criança performer seja revisitada a 

partir de outra noção por mim inventada: da infância como improviso. É o que introduzo 

aqui, por meio deste texto, escrito especialmente para ser comunicado em mesa na 

CONFAEB 2017. 

Improviso

Encontrei em um livro de Walter Kohan (2007) tematizando o ensino de filosofia para 

crianças uma excelente definição para a metodologia da improvisação, aquém e além do 

fenômeno cênico, teatral ou coreográfico: 

(…) existe apenas um método amplamente desestruturado, irredutível a um algoritmo 
ou a uma técnica descritível ou apreensível: a improvisação que devido à sua 
complexidade e riqueza de possíveis modelos de referência, não é passível de 
recondução a ‘um’ método, mas nem por isso é casual ou privada de sua própria 
lógica. A improvisação, ao contrário, é uma prática que se aprende fazendo 
referência ao vasto patrimônio tradicional que, no entanto, não vem simplesmente 
conservado, cultivado ou aplicado, mas readaptado às situações particulares nas quais 
encontramos ao agir, provocando deste modo sua perpetuação, mas também sua 
renovação. (Neri Pollastri apud Chiara Chiapperini In KOHAN, 2007, p.163) 

Trata-se de um modo rico e interessante de definir o ato de improvisar. Nesta visada 

percebemos a união entre tradição e inovação, entre prática e lógica, entre pluralidade e 

singularidade. Pensar a infância nesta chave, como ação e experiência improvisacional, será 

pensar de maneira filosófica, abrindo mão do acesso à a criança na chave desenvolvimentista, 

por meio da qual as “fases” se sucedem e se complementam; assim, considerar a infância 

como improviso será buscar acesso direto à experiência mesma – mão na massa! – percepção 

adulta sensível das vivências pré-reflexivas que revelam a maneira de ser e estar dos entes no 

começo da vida humana.

Ao afirmar que a infância é improviso pretendo provocar no leitor o desassossego do 

já dado, ou seja, proponho uma certa puxada de tapete do pensamento tradicional ou 

majoritário sobre as crianças.

Também pretendo unir o improviso aos âmbitos artístico-existenciais (MACHADO, 

2011; 2015). Âmbito: espaço que circunda. Âmbito artístico-existencial: lugar ou morada das 
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artes, como possibilidade do humano. Do bebê ao idoso. Desenhei essa expressão ao longo de 

um tempo bastante dilatado: de meu Trabalho de Conclusão de Curso na Psicologia (1997) 

até meu pós-doutoramento em Pedagogia do Teatro (2009). 

Quero também afirmar que, se a infância é improviso, o adulto há que empenhar-se 

como um improvisador: para conversar com as crianças, e propor coisas, especialmente no 

lugar relacional das artes. 

Arte e vida: artivismo e doação de teatralidades 

Foi em junho de 2012 que me mudei de São Paulo para Belo Horizonte, passando a 

trabalhar na Universidade Federal de Minas Gerais. Mudei não só de cidade -- mudei de 

papel social: passei do ensino de teatro para crianças e jovens para o “ensinar a ensinar 

teatro” para graduandos da Licenciatura. Naquela passagem percebi, de modo diagnóstico, 

como muitos dos alunos que escolhem a graduação em Teatro na UFMG, no início do curso, 

pouco sabem sobre a potência do teatro e seu ensino.

A concepção hegemônica dos jovens é a do teatro dramático; identificados com a arte 

espetacular, pensam que o campo do ensino, inevitavelmente, os levará a montagens e 

espetáculos teatrais com crianças e jovens (não-atores). O valor deste tipo de ensino de teatro 

estaria na visibilidade da escola ou da organização não governamental, clube, igreja, etc, e 

quase sempre possui um objetivo geral muito claro: “dar um presente aos pais”. E os pais e 

mães do século XXI assistem ao teatro de seus filhos, no mais das vezes, a partir de um filtro: 

a câmera, o celular ou o tablet. Isso, por si só, já é mote para uma boa discussão sobre o 

teatro como convívio, ou sobre a arte da presença.

Seria incrível se construíssemos um projeto de espectadores com os adultos que 

assistem a teatro com não-atores, de modo que suas corporalidades não necessitassem de 

mediadores, registro fotográfico ou fílmico!

Por outro lado, os próprios jovens estudantes da Licenciatura são os filhos do século 

XXI. Ou seja, eles mesmos fotografam e filmam seus cotidianos e realidades, vorazmente, e 

encontram-se absolutamente atravessados pelos filtros da tecnologia. (Mudou o teatro ou 

mudei eu?) 

Mudou o teatro e mudei eu; mudamos, amadurecemos; possuímos história, trajetória, 

mapas de vida e obras. E, no sentido histórico, recuperar o teatro como arte da presença, do 

convívio, da não-edição-de-imagens, é rico; faz sentido. Procuro trabalhar por esse caminho, 

sempre, nas disciplinas obrigatórias que leciono na graduação. 
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Nas disciplinas optativas, trabalho introduzindo a noção de criança performer; os 

estudos com foco nas culturas da infância e juventude; a possibilidade da abordagem espiral 

no ensino de arte (algo tematizado adiante no texto); e, muito especialmente, as relações entre 

teatro, infância e imaginação. O brincar imaginativo, do meu ponto de vista, há que ser 

urgentemente lembrado, rememorado, remexido, tanto quanto o teatro como presença e 

convívio. Digo isso por perceber que inúmeros alunos adultos jovens universitários não 

possuem repertório em brincar de faz de conta. Foi a partir desta percepção que me engajei 

em um tipo de artivismo: propondo a ocupação de espaços públicos, brincadeiras de faz de 

conta como potência em todo e qualquer lugar, passagens e pontes entre ficção e realidade... 

prescindindo das molduras institucionais. 

Trabalhar nas disciplinas, nomeando as íntimas relações entre arte e vida por teatro 

pós-dramático ou por arte contemporânea, significa a transmissão aos estudantes de que 

podemos nos libertar, de certo modo, das apresentações de final de ano, de datas 

comemorativas, de “presentes para os pais” (e para a indústria do registro de eventos, quando 

a escola faz suas parcerias e vende aos pais os pacotes de fotos e vídeos). Assim proponho 

cultivarmos a simplicidade: propor aulas abertas, performar, fazer teatro nas passagens e nas 

pontes: concreta e simbolicamente! Habitar o “entre”.

Há muitas e muitas maneiras de ensinar teatro, de compreender o teatro, de exercer a 

teatralidade como doação de imaginações e ficcionalidades. Esta pluralidade gera também 

hibridismos entre os âmbitos artístico-existenciais. 

O ensino de arte para crianças: abertura para os âmbitos artístico-existenciais 

Sinto-me relativamente à vontade, agora, nesta altura da escrita de algo a ser 

comunicado na CONFAEB 2017, e neste momento biográfico – viva o ato autobiográfico! – 

para questionar uma [aparente] verdade absoluta do meu campo de trabalho: a consideração 

de que as artes (teatro, dança, artes visuais, música) são “linguagem”.

Meu questionamento é desdobramento da noção de criança como performer e da 

possibilidade do ensino das artes em espiral: outros modos de dizer, outros modos de pensar, 

outros modos de sentir, podem gerar novidade, nos levando a outras conexões e na direção de 

uma nova chave de afinação.

Assim, no fluxo de continuidade dos meus estudos em fenomenologia da criança, 

compreendi que um dos problemas de conceber “arte como linguagem” é uma formulação 

correlata, bastante recorrente no campo do ensino e aprendizagem artísticos: olhar para as 

crianças como “analfabetas” – gerando a necessidade do trabalho de adultos “alfabetizadores 
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em arte”. Esta concepção negativa os saberes já presentes na corporalidade infantil, na 

pessoalidade da criança.

Penso que, na chave da arte contemporânea, da arte de rua, da coisa fora do museu,  

da música como paisagem sonora, no contexto do teatro performativo, na dança de todos os 

corpos... somos nós, artistas-educadores, que precisamos com urgência nos deixar ser 

ensinados pelas crianças. Sem ingenuidade ou idealização da infância, meu dizer sintoniza no 

interesse genuíno pelas coisas do mundo que muitas crianças possuem, e em sua plasticidade 

para a absorção das coisas... A isso Merleau-Ponty nomeou polimorfismo.

Muitos poetas também tematizam a infância como um estado de novidade, de vir-a-

ser, de interesse pelo outro e pelo mundo circundante – algo bem diverso do modo como 

educadores pelo mundo afora interpretaram a infância e seu [teórico] egocentrismo e 

dependência.

A interpretação racionalista e desenvolvimentista, ao prever a infância com suas fases 

já pré-estabelecidas, lógica na qual a infância é facilmente lida como preparação para a 

maturidade e a chegada da razão, parece atrapalhar a potência relacional que o campo da arte 

proporcionaria entre crianças e adultos. Um campo mais apto ao nonsense e aos processos 

humanos psíquicos inconscientes. 

Se colocarmos entre parênteses a ideia da arte como linguagem e atentarmos aos 

âmbitos existenciais, a arte e a expressividade se revelarão como próprias do humano. 

Âmbito será palavra para lugar; arte como âmbito será sinônimo de uma espacialidade para 

habitar. Morar. Entrar e sair. Um modo de ser e estar diante das coisas do mundo: sons, 

natureza, cultura, brincadeira, modelagem... de si. Com o outro e no mundo. 

São os âmbitos, tal como desenhei na minha reflexão a partir do ensaio escrito em 

2011: a corporalidade, a teatralidade, a musicalidade e a espacialidade. Melhor ainda, pensem 

no plural: corporalidades, teatralidades, musicalidades e espacialidades. Não os definam por 

territórios com fronteiras! Serão fluxos, energias corporais e relacionais que nos movem, e 

que podem ser imaginadas a partir de uma espiral, ascendente e descendente, tal como a vida 

e a morte.

Proponho trabalhar, por meio da teatralidade, presenças – e não re-presentações. 

Retomar a palavra da autenticidade, tão desvalorizada com o xingamento, datado, do 

“espontaneísmo”... Abraçar o modo de dizer existencial, no qual “corporalidade” é algo além 

e aquém do eu psicológico. Musicalizar as crianças pelo contato cotidiano com o entorno, 

escuta das paisagens sonoras. E considerar as ricas e livres dramaturgias do espaço, as 

espacialidades, como carta de princípios para o ensino e a apreensão das artes visuais. 
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Abordagem espiral 

Agora o terreno encontra-se arado para que eu introduza a vocês a noção de 

abordagem espiral. Inspirada em alguns autores do meu campo de conhecimento, criei no ano 

de 2015 um glossário, publicado na Revista Rascunhos, de trinta termos, alguns de autores 

eleitos e outros termos criados por mim. Lá eu defino a abordagem espiral do seguinte modo: 

(...) passei a utilizar “abordagem espiral” como algo que designa um (anti)método, 
um modo de fazer adulto no ensino de arte, maneira que busca o hibridismo e 
estabelece um contraponto ao paradigma das “linguagens artísticas: trata-se de 
misturar, propositalmente, o que pode ser teatro, dança, artes visuais e música, nos 
primeiros anos de vida, na pretensão de des-escolarizar estes processos: teatralidade, 
corporalidade, espacialidade e musicalidade são âmbitos artístico-existenciais de 
todos nós, experienciados ao longo da primeira infância – mesmo na vida daqueles 
que não foram à escola formal. /grifo da autora/ (MACHADO, 2015, p.54) 

Naquela oportunidade, definir “abordagem espiral” significou um modo de divulgar 

para um público mais amplo o que se vem nomeando por pesquisa em poéticas próprias: 

modos de fazer pesquisa em arte, modo de trabalhar com o ensino das artes, que implicam, 

necessariamente, em um artista-professor-pesquisador: adulto engajado em procurar seus 

motes, ninhos, nichos, fluxos e pessoalidades...

Percebia, na convivência com estudantes das Licenciaturas e jovens professores de 

arte, um certo engessamento em torno dos três verbos-chave da abordagem triangular 

(BARBOSA, 2010): criar; fruir; refletir. Verbos importantíssimos cujo uso, no discurso de 

alguns, tornou-se uma bandeira puída ou um dizer impessoal e obrigatório, como se existisse 

uma espécie de cartilha a ser seguida, atitude que negava os próprios verbos ou ações de 

criação, fruição e reflexão. Outra discussão em voga era, e ainda é, o medo do “retorno ao 

generalista”: por meio das propostas híbridas entre teatro e dança, performance e artes 

visuais, música e artes cênicas, etc, alguns insistem que a especificidade das áreas das artes, 

conquistadas a duras penas, fosse cair por terra. Trabalhar uma discursividade positivando o 

fenômeno da mistura das artes – tal qual Ilo Krugli propunha e a EMIA-SP exerce – era meu 

mote inicial no texto “Só rodapés”. 

Segue a continuidade do texto daquele verbete ou definição para “abordagem espiral”: 

A abordagem espiral é relacional, pois é um pensamento e ação de atos 
performativos de adultos e crianças durante a infância, e demanda, por assim dizer, a 
um cuidado observacional imenso e definido de antemão, se considerarmos as 
tradicionais formas de “planejar”. Assim, a proposta inicial de procurar um jeito de 
descontornar o já sabido, o já exercido, o já dado certo... O conhecimento artístico, a 
artisticidade, a experiência estética pode ser vivida de modo contextualizado nos 
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mundos de vida da criança, em espiral, como num escorregador ou tobogã que sobe. 
(MACHADO, idem). 

Ainda percebo muita resistência em alguns redutos (especialmente quando falo em 

Universidades) a outras maneiras de organizar, outros modos de produção do ensino de arte 

neste século XXI. Meu intento é pluralizar, ou seja, ensinar para os novos professores que 

eles não precisam (nem deveriam) ser “aplicadores de teorias”. Eles podem ser “eles 

mesmos” – jovens pesquisadores de seus modos próprios de ser artista e professor – proposta 

reencontrada na obra de Paulo Freire (1996), como prerrogativa das pedagogias da 

autonomia.

E para concluir, a autonomia 

Percebo como alguns dos meus jovens alunos da graduação em Licenciatura em teatro 

ficam perdidos quando lhes proponho autonomia: por exemplo, dizendo que não há leituras 

obrigatórias. E que criarão seus planos de aula a seu modo. E que podem, a partir de pesquisa 

e estudo, decidir que teatro pretendem ensinar: o que é teatro para eles, a qual teatro se 

filiam? Como se diz em alguns sítios: qual o seu lugar de fala? Ou, como se dizia na minha 

adolescência: “qual é a sua, bicho?” 

Evoco o pensador e educador Paulo Freire, de modo que os leitores interessados por 

tudo que estou rabiscando como proposta espiral procurem, com urgência, por pedagogias da 

autonomia. Tenho, nestes tempos difíceis da atualidade no Brasil, consultado diferentes 

verbetes do Dicionário Paulo Freire, como maneira de arejar meu pensamento-sentimento e 

meus planejamentos de aulas para os cursos de graduação e pós-graduação. Ali encontrei o 

verbete “inédito viável”, “uma categoria que encerra nela mesma toda uma crença no sonho e 

na possibilidade de utopia. Na transformação das pessoas e do mundo. É, portanto, tarefa de 

todos e todas” (NITA FREIRE, 2017, p.222).  A partir desta noção, justifico meus sonhos de 

um melhor momento para as crianças e para suas experiências com o ensino de arte em geral. 

O “inédito-viável” é gemelar à categoria dos “sonhos possíveis”: 

Quanto mais inéditos-viáveis sonhamos e concretizamos mais eles de desdobram e 
proliferam no âmbito de nossas práxis e na de outros/as, de nossos desejos políticos e 
de nosso destino de afirmação de nossa humanidade mais autêntica, de nossa 
engenhosidade de superarmo-nos quando lançamo-nos no fértil e infinito mundo das 
possibilidades, quando agimos em direção a concretização de sonhos possíveis.
/grifos da autora/ (NITA FREIRE, idem). 
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As contribuições sonhadas a partir de uma possível abordagem espiral farão chuva, 

fogueira, poeira e argila no terreiro da existência.

Crie seu frevo debaixo da chuva, levando guarda-chuva! Rode o pião, jogue uma 

memória ruim no fogo, e siga modelando a argila que deixa surgir a sua corporalidade de 

professor de arte, de artista pesquisador, de performer. Trace em seu planejamento como 

objetivo geral da aula de teatro: ser feliz. 

Alguns de meus alunos muitas vezes não me levam a sério – acham que eu brinco 

demais. Não é inusitado? Seriam mais adultos que eu... Mas aqui nomearei suas atitudes por 

“adultocentrismo”. Foram educados assim: centrados nos comandos adultos, e focados em 

uma (triste) seriedade realista estrito senso. É pena. 

Quando digo que estou falando sério sobre o objetivo geral do fazer artístico poder ser 

nomeado por “ser feliz”, me tratam como criança ou como velhinha... Sim, sou sim, as duas 

coisas! Serei tudo que precisar ser!, para levar, até a ponta de lá, ou seja, até a vida mesma da 

criança e do jovem brasileiros, o teatro como expressão de felicidade: morar, habitar, ser – 

para só depois fazer.

Obrigada.
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caminhos cruzados 
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imaginário popular 

educação informal

status cultural
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 Entrevista de Moacir dos Anjos à Teresa Pearce de Azevedo – Artecapital  
-  1 de julho de 2010 -   

Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais

Arte como Experiência

Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como 
programa.

Educação e Mudança.

Pedagogia da Autonomia. .

Pedagogia dos Sonhos Possíveis. 

Identidades forjadas em Brancos: Ensino de Arte e 
interculturalidade.
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Currículo, conhecimento e 
cultura: indagações sobre currículos.

Aspiro ao grande labirinto. 

Do antipetismo ao falso moralismo: Como manter a influência pelo 
medo
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folklore

Programa de Pós-graduação em Interação 
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Latinoamericana

Programa de Doutorado em Estudos Culturais Latino-americanos

Doutorado Latino-americano em Educação: Políticas Públicas e Profissão Docente que 
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Conceptualism in Latin American Art: Didactics of Liberation

 

Pesquisa.

..Maestros y museus Educar desde a invisibilidad
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                                                                           Para mim a história é um instrumento muito importante  
na tomada de consciencia das minorías, e nós somos una 

                                                                     minoría no sistema educacional

La música, la poesía, el teatro, los títeres, todo el arte  
                                                                                   -como toda la vida humana- tienen que entrar plena y  
                                                                                  decisivamente en la escuela y por la puerta mayor

 

Indagaciones sobre arte y educación
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Cuestiones futuras de la enseñanza cubana
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La Joven Pintura Mexicana: una Lección. 
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Educación por el arte
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Acción Plástica Popular. Educación y aprendizaje a escala 

nacional
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El niño y su expresión

Didáctica
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Cuadernillos de pensamientos propios

Rafaela de Cuba
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Expresión plástica infantil 

Carrusel

Metodología 
de la Expresión . 

175



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Pienso que el artista que no se preocupa por el efecto 
                                                                           de su arte en el público se limita a hacer auto-terapia,  

y que el educador que no es creativo no debiera enseñar.  
El buen artista y el buen educador en realidad están en la 

 misma profesión, solamente utilizando medios distintos. 
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Arte-educação no Brasil: das origens ao modernismo

Cuestiones futuras de la enseñanza cubana. 

Formas de hacer historia. 

El desarrollo de la capacidad creadora en escolares 
primarios a través de programas de Artes Plásticas

Indagaciones sobre arte y educación

Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano

La expresión plástica infantil

Escuela Serena. Apuntes de una maestra
Obras completas

El niño y su expresión
Obras completas

La escuela viva

Del juego al arte infantil
Obras completas

Pedagogía en el campo expandido

Didáctica de la libre expresión
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Diario de ruta. Los trabajos y los días de un maestro rural.

Los guiones didácticos. Técnica para la conducción del 
aprendizaje. 

Educación

Pedagogía de la expresión

Metodología de la expresión. 
xpresión creadora del niño

Vida de un maestro

180 poemas de los niños de la Escuela de Jesualdo

Verdad y método. Fundamentos de una hermeneútica 
filosófica

Acción plástica popular. 

El dibujo en la escuela primaria

Cuba 
Pedagógica

Propuesta de abordaje triangular en la Didáctica de las Artes 
Visuales: los procesos de lectura y contextualización de la creación artística

Educación por el arte

Pedagogía del Dibujo

Investigación, arte y experiencia

Estética y pedagogía
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Arte y Educación

Arte y educación

ConArte

Arte y educación en valores

Recuperación de la memoria e identidad cultural a través de la Educación Artística
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Apropiación

del patrimonio cultural a partir del aprendizaje significativo  Arte, educación y 

diversidad cultural Arte y educación: formación del pensamiento creativo

Arte y educación en la diversidad: Derecho a la educación y responsabilidad social de 

las instituciones

millennials

Educación artística basada en las artes 

Getty Fundation
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hacer ser
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De aquí para allá y al revés: mapas para la vida
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Arte y Educación,

The Parish Maps Projects

hacer

De aquí para allá y al revés: mapas para la vida
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International

Dialogues about Visual Culture, Education and Art

Pedagogía del oprimido

Cartographic Perspectives

Rethinking the Power of Maps
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suporte

seleção dos cortes
montagem  sonorização 

finalização estratégias

vínculos intelectuais e artísticos

O vídeo está online no link: 
https://vimeo.com/paulamartins/notasparaumdocumentario
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O DESENHO NA HISTÓRIA: UMA INTERPRETAÇÃO 

Rejane Galvão Coutinho1 - UNESP 

Mesa - Caminhos inesquecíveis:
memória e história no ensino de Arte

Resumo
O texto traz uma reflexão sobre a disciplina de Desenho no contexto da história do ensino de Artes 
Visuais no Brasil a partir das pesquisas de Ana Mae Barbosa (1978, 2015) e tem como referência um 
breve programa de ensino de Desenho do artista e educador Theodoro Braga de 1920, a partir do qual 
se estabelece uma livre interpretação das possibilidades desse programa a partir de alguns desenhos da 
coleção de desenhos infantis do Acervo Mário de Andrade da mesma época, buscando dar corpo a 
possíveis metodologias de ensino do passado que podem inspirar reflexões sobre a presença/ausência 
do desenho no contexto do ensino de artes na contemporaneidade. 
Palavras-chave: Ensino de desenho. História do ensino de artes. Theodoro Braga. Mário de 
Andrade.

É inspirador participar de um congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil 

que tem como tema e título Enquanto esse velho trem atravessa ... e como subtítulo outros

caminhos na experimentação e na formação docente em arte. Mais instigante ainda, participar 

de uma mesa com temática histórica, tendo este Congresso escolhido homenagear uma 

mulher artista que viveu as vicissitudes de ser artista no século XX no contexto de um Brasil 

profundo. Que a memória e história de Lídia Baís tomada como referência e imagem para este 

Congresso nos ilumine! 

 A própria iniciativa da homenagem a esta pintora evidencia que há muitos caminhos a 

serem traçados no mapeamento das histórias do ensino das artes no Brasil. Uma história que 

vem sendo interpretada, narrada e escrita muito recentemente. No âmbito das Artes Visuais, 

Ana Mae Barbosa fez um traçado geral do percurso publicando suas pesquisas nas décadas de 

1970 e 1980, e o traçado foi complementado recentemente pela publicação do livro 

Redesenhando o Desenho: educadores, política e história, em 2015. A partir deste primeiro 

                                                
1 Doutora em Artes pela ECA/USP. Professora no curso de Artes Visuais Licenciatura e Bacharelado; do 
Programa de Pós-graduação em Artes e do Programa de Mestrado Profissional em Artes – Profartes,  do Instituto 
de Artes da Universidade Estadual Paulista – UNESP. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre 
Imagem, História e Memória, Mediação, Arte e Educação – GPIHMAE, CNPq/UNESP. E-mail: 
rejanegcoutinho@gmail.com. 
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traçado, outras pesquisas veem aprofundando temas transversais, como, por exemplo, as 

pesquisas de Azevedo (2000), Coutinho (1997, 2002), Nascimento (2005), Bredariolli (2004, 

2009) e Lima (2014) para citar algumas mais próximas, que têm procurado ampliar esta 

cartografia.

 Desde o final da década de 1980, quando fui afetada por uma certa concepção de 

história em meu processo de formação inicial, descobrindo que a consciência histórica me 

fazia sujeito histórico, capaz de vislumbrar uma compreensão do mundo em que vivo, me 

instrumentando para questionar e quiçá transformar esse mundo, uma citação de Ana Mae 

Barbosa, retirada do texto de abertura do livro História da Arte-Educação, tornou-se epígrafe 

para minha atuação como educadora/formadora:

O que me assustou foi descobrir que o professor de arte se pensa sem História e 
História é importante instrumento de auto identificação. Não é por acaso que os 
colonizadores procuraram destruir a História dos povos colonizados. Ignorância da 
própria História torna os povos mais facilmente manipuláveis. (BARBOSA, 1986, 
p.10)

 A pesquisadora chama nossa atenção para o poder da História (com maiúscula) e para 

como esse poder está atrelado aos processos colonizadores aos quais estivemos (e ainda 

estamos?) submetidos. Com inspiração em seu mestre Paulo Freire, desde essa época, Ana 

Mae vem exercitando uma práxis descolonizadora, nos incitando a perceber a colonialidade 

das práticas artísticas e educativas, em seus entrelaçamentos.

Outros desenhos ... 

No livro mencionado, Redesenhando o desenho, Ana Mae retoma o fio de suas 

primeiras pesquisas históricas que haviam mapeado o percurso do século XIX até início do 

século XX, período identificado por ela como a virada industrial (1880-1920); e enfrenta a 

complexidade de parte do século XX, do que caracteriza como virada modernista em sua 

primeira fase, dos anos de 1920 a 1950. Tanto no seu primeiro livro que trata da história, o 

Arte-Educação no Brasil, de 1978, quanto neste último, a questão do ensino de Desenho é 

chave para situar as concepções de ensino de artes no campo das Artes Visuais.  Foi através 

do Desenho que as Artes Visuais abriram espaço no contexto educacional. Segundo Ana Mae 

Barbosa (1978) há registros da presença do Desenho no programa de algumas escolas no 
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início do século XIX, antes mesmo da chegada da Missão Francesa que vem com a 

incumbência de criar uma Academia de Belas Artes na capital colonial do reino de Portugal. 

A instituição do ensino artístico em território brasileiro ao longo do século XIX 

através dos preceitos neoclássicos trazidos pela turma da Academia, veio somar reforços a 

necessidade da incluir uma disciplina de Desenho, tanto na educação primária, quanto no 

segmento da educação secundária. Foi um reforço para os republicanos que defendiam uma 

necessária e qualificada educação da classe trabalhadora e operariado para colocar o país nos 

trilhos da industrialização.

Neste primeiro livro (1978), Ana Mae tece uma complexa rede de argumentação, com 

vasta pesquisa documental, para nos fazer entender como este ensino de Desenho foi pautado 

por diferentes tendências que inicialmente se contrapunham, sobretudo entre os liberais e os 

positivistas, e que acabam se articulando no início do século XX em programas distintos para 

fins também distintos. Segundo a pesquisadora:

No que diz respeito ao ensino do Desenho na escola primária, embora inscrita no 
sistema de educação utilitária e, portanto, situada na zona de influência das correntes 
liberais de ensino do Desenho, duas diferentes orientações lutavam para se impor – a 
baseada no desenho geométrico e a baseada no desenho do natural. (BARBOSA, 
1978, p.82) 

Já nas escolas secundárias, acentuava-se a influência positivista matematizante e a 

influência culturalista que tentou basear-se em apressadas interpretações evolucionistas da 

Arte. (BARBOSA, 1978, p. 86). Essa apressada interpretação evolucionista, a que se refere a 

pesquisadora, era uma certa compreensão da época de que as primeiras manifestações 

artísticas da humanidade pertencem ao gênero “primitivo”, como os ornamentos sumários, 

quase sempre calcados em linhas retas e formas simplificadas. Com este argumento, o ensino 

do Desenho deveria seguir a mesma lógica, para, em progressão ascendente, chegar a 

complexidade da figuração, sobretudo da representação da figura humana. 

As compreensões sobre como deveria ser ensinado o Desenho e sobre as finalidades 

desse ensino foram pauta de debates intensos no meio educacional e eram assunto também de 

interesse público, pois muito desse debate foi travado na imprensa escrita da época. 

Recomendo muitíssimo a leitura desse primeiro livro, que instiga a pensar e imaginar 
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possibilidades de ensino, sobretudo, a imaginar como esse tipo de ensino resultaria nas salas 

de aula. 

Quais desenhos ... 

Já neste primeiro livro de 1978, Ana Mae nos apresenta ao paraense Theodoro Braga 

(1872-1953), introduzindo-o como um dos artistas brasileiros mais engajados no ensino da 

Arte ... (p. 79), ... vindo a ensinar no Rio e em São Paulo, tendo sido inclusive o organizador 

do ensino profissional do Distrito Federal em 1923 (p. 84). No livro mais recente, de 2015, 

ela dedica um vasto capítulo a este personagem, inclusive nos brindando com a reprodução de 

alguns de seus artigos publicados em jornais em defesa de um ensino de desenho muito 

próximo ao design. Ela explica: 

Ele foi um dos mais assíduos e veementes batalhadores contra o ensino do Desenho 
baseado em cópia. Introduziu o desenho simplificado de formas da natureza, 
estabelecendo nas escolas a metodologia art nouveau de desenho que aprendeu na 
Europa, recomendando sua aplicação na decoração e nas artes gráficas, porém com 
motivos nacionais. Podemos considerar um caso de antropofagia cultural ou 
hibridismo avant la lettre. (BARBOSA, 2015, p.104-105) 

Importante aqui remarcar que entre as décadas de 1920 e 1930, enquanto Theodoro 

Braga difundia e defendia suas ideias sobre o ensino do Desenho, os ventos do movimento 

modernista sopravam na elite intelectual e artística brasileira, sobretudo na paulistana. Em 

meio a esse arejamento, os olhares se ampliavam para algumas produções artísticas antes 

vistas como marginais, como as produções de culturas ditas primitivas, de artistas ditos 

autodidatas, dos loucos e das crianças. O intercâmbio de informações entre os países do 

hemisfério Norte que desenvolviam pesquisas no campo científico, educacional e cultural, 

ativam movimentos que passam a ser cobiçados pelo hemisfério Sul. Os trânsitos de ideias se 

dão, sempre em intensidades desiguais. Os artistas e intelectuais brasileiros que querem se 

atualizar e se aproximar das ideias modernistas, passam a ler, ver e consumir o que lhes 

chega.

Neste bojo está Mário de Andrade (1893-1945), com sua percepção aguçada e crítica, 

seu interesse pela Arte, com maiúscula, e pelas artes menores, inseridas na cultura e 

praticadas na vida. Desde 1920 até o início da década 1940, Mário de Andrade revela 

193



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

interesse pelo desenho da criança e do adolescente, tendo em sua biblioteca alguns dos 

autores e pesquisadores mais importantes sobre o assunto, como os europeus Georges Rouma 

(1913) e George-Henri Luquet (1927), os brasileiros Nereo Sampaio (1929) e Sylvio Rabello 

(1935), e ainda desenvolvendo um especial interesse por essa produção a ponto de constituir 

uma coleção. A coleção de desenhos infantis do acervo Mário de Andrade se constitui de 

2.160 desenhos e 93 documentos a estes relacionados, e se encontra hoje no Instituto de 

Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, IEB/USP. 

Nesta coleção há alguns poucos desenhos de crianças de 3 a 6 anos;  uma grande 

concentração de desenhos de crianças que frequentavam a escola com 7 a 9 anos; e em menor 

proporção desenhos de jovens de 10 a 16 anos. Quase metade dos desenhos da coleção 

tiveram como origem um concurso de desenho implementado por Mário de Andrade em 

1937, com as crianças e jovens que frequentavam os Parques Infantis e a Biblioteca Infantil 

quando ele era diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, órgão que ajudou 

a criar e implementar. A outra metade dos desenhos da coleção são oriundos do contexto 

escolar e foram doados a ele por amigas e colegas professoras. Esses desenhos são, portanto, 

fruto dos processos de ensino de Desenho que vinham sendo postos em prática no ensino 

primário e secundário nas primeiras décadas do século XX. 

Cruzando desenhos ... 

Segundo Ana Mae Barbosa, em 1920, Theodoro Braga propõe o seguinte programa de 

Desenho para o ensino primário: 

Primeiro e Segundo ano – desenho de imaginação reproduzindo objetos que 
conheçam bem. 
Terceiro ano – desenho de observação tendo como modelo objetos de uso; decoração 
com motivos de imaginação. 
Quarto ano – instrumentos para construir ornatos geométricos e desenho a mão livre 
de objetos mais complexos. 
Quinto ano – desenhos geométricos a mão livre e armada composição decorativa, 
ornamentação do prisma e da rosácea; desenho geométrico com instrumentos. 
(BARBOSA, 1978, p.93-94) 

 Na análise da pesquisadora este programa não fazia jus a todo o esforço já 

empreendido pelo artista e educador em prol de um ensino com ênfase nos princípios 
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decorativos, sobretudo pautados pela observação da flora e fauna brasileira. Ainda observa 

que este programa levava pouco em consideração os conhecimentos que se divulgavam na 

época sobre a importância do estímulo e valoração da imaginação na escola (BARBOSA, 

1978, p.94). Conhecendo o histórico combativo de Theodoro Braga e a dinâmica das políticas 

educacionais da época, esta análise é pertinente. Entretanto, em nossa interpretação, 

concordando que há um explícito alinhamento com as tendências geometrizantes da época, 

estas breves indicações programáticas, seguem uma gradação e respeitam minimamente as 

capacidades de representação gráfica das crianças. Para ilustrar nossa consideração, usaremos 

alguns desenhos da Coleção Mário de Andrade, numa livre associação, buscando dar corpo a 

essas orientações. 

Fig. 1. Desenho n. 376, Laura Morales, s/local, 1937 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

Este exemplo da figura 1, poderia ter sido feito por uma aluna do primeiro ou segundo 

ano, diante da solicitação de desenhar de imaginação objetos que conheçam bem. Aqui vale a 

pena observar que a tendência decorativa já estava instalada na prática dessa criança. Ao 

delimitar as margens do papel para centralizar o desenho, ela fez todo um esforço decorativo, 

inclusive escolhendo a folha como elemento para decorar a moldura, estabelecendo uma 

relação direta com o tema central.

O uso da moldura desenhada no papel era uma prática comum ao longo de todo o 

século XX, que denotava um momento de preparação, cuidado e organização do espaço dado 
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a desenhar. Os elementos gráficos decorativos de maneira geral, como o listel, os ramos de 

palma, louro ou flores, faziam parte de uma linguagem visual muito usada em peças de 

publicidade, rótulos e outros efêmeros, principalmente a partir do século XIX quando os 

meios de reprodução de imagens se popularizaram, como a litografia e a cromografia. Faziam 

parte da cultura visual na qual as crianças estavam imersas e por sua vez, fazia também parte 

dos programas de ensino o estímulo a decorar com motivos de imaginação, como nesse 

programa de Theodoro Braga.

Fig. 2. Desenho n. 1055, Odila Hantovitz, Piracicaba, 1933. 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

 O desenho da figura 2, poderia ter sido oriundo de uma aula de desenho de 

observação, onde teria sido também solicitado que a criança fizesse uma decoração com 

motivos de imaginação, ou seja, uma aula como a indicada para o terceiro ano. Talvez a única 

diferença aqui, seria o objeto que foi colocado em situação de observação, que no programa 

de Theodoro Braga, deveria ser um objeto de uso da criança e não uma ânfora grega, que 

remete ao ideário das academias. Provavelmente esta criança estava submetida a um professor 

ou professora egresso dessa formação. 

 Aqui vale a pena novamente comentar que a moldura decorada é um elemento visual 

que se destaca na coleção de desenhos infantis do Acervo Mário de Andrade, chamando a 

atenção pela variedade de formas que toma e dos motivos que contém. Isso não acontecia por 
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acaso, visto que neste breve programa de Theodoro Braga, há duas menções ao termo 

decoração e duas ao termo ornamentação. Do total de desenhos catalogados na coleção, 65% 

possuem algum tipo de moldura e deste total, 56% são molduras decoradas. A moldura 

simples, traçada com lápis grafite, delimita o espaço dado a desenhar. A moldura adornada 

torna-se um elemento decorativo que pode ou não dialogar com a imagem central. 

Observamos inclusive que em alguns desenhos o trabalho dedicado à decoração do espaço é 

maior, mais elaborado, do que o trabalho dedicado à imagem central.

Fig. 3. Desenho n. 1338, Maria Luiza Costa, s/local, s/data. 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

Fig. 4. Desenho n. 1389, Orminda Stella de Menezes, 8 anos, Grupo Escolar Moraes de Barros, 1929. 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 
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 Voltando ao programa de Theodoro Braga, aqui temos dois exemplos que poderiam 

ser resultantes de aulas para desenvolver desenhos para decoração com motivos de 

imaginação, como indicado para o terceiro ano. Na nota explicativa que acompanha ambos os 

desenhos, na margem esquerda inferior, as autoras evidenciam que são estudos para papel de 

parede de sala de jantar, realizado de imaginação.

Fig. 5. Desenho 1904, Sebastiana Sampaio, 11 anos, s/local, 1930 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

Fig. 6. Desenho 1905, Ida Acetoze, 11 anos, s/local, 1930 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 
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 Sobre o programa para o quarto ano, que sugere desenvolver trabalhos com 

instrumentos para construir ornatos geométricos e também estimular o desenho a mão livre de 

objetos mais complexos, o desenho a seguir, da figura 7, poderia ser resultante de aula com 

esta orientação.

Fig. 7. Desenho 1011, Leonor R. Sant’Anna, 11 anos, s/local, 1927 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

 Para o quinto ano, o programa de Theodoro Braga se estende com várias orientações: 

trabalhar com desenhos geométricos a mão livre; armada composição decorativa; 

ornamentação do prisma e da rosácea; e desenho geométrico com instrumentos. Todas essas 

possibilidades poderiam ser relacionadas com os desenhos selecionados da coleção aqui em 

análise.
Fig. 8. Desenho 1732, Maria de Lourdes Jorge, s/local, 1937 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 
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Fig. 9. Desenho 1013, Walter Rodrigues, s/local, 1927 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

Fig. 10. Desenho n. 1843, Milton Virgílio do Nascimento, s/local, s/data 

Fonte: Coleção de Desenhos Infantis, Acervo Mário de Andrade, IEB/USP 

Retomando os desenhos ... 

Ao buscar retomar as considerações históricas de Ana Mae Barbosa, sobre a disciplina 

de Desenho na primeira metade do século XX, com esta livre interpretação do programa de 

Theodoro Braga junto com os desenhos da coleção Mário de Andrade, queremos dar corpo a 

uma parte da nossa história de ensino de artes, buscando nela indícios que podem nos levar a 

refletir sobre os caminhos que estamos traçando hoje.
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Se por um lado exaltamos os ventos do modernismo como possibilidade de abrir 

espaço no campo do ensino de artes para a expressão das crianças, por outro lado ponderamos 

que estes ventos, em nome da livre-expressão, tenham varrido de nossas salas de aula algumas 

estratégias de ensino que instrumentavam as crianças e jovens justamente para a expressão. O 

desenho de imaginação, o desenho de observação, o desenho de memória, o desenho do 

natural, o desenho decorativo, o desenho técnico, todas estas designações perderam lugar para 

um tal de “desenho livre” que de livre nada apresenta, apenas a constatação de que de forma 

“livre” e “espontânea” o que acaba circulando nas resmas e resmas de papel sulfite é a 

afirmação de uma linguagem de consenso, de comunicação imediata, que não reflete o desejo 

de autoria e expressão do modernismo.

Jogamos fora a criança com a água do banho, como diz o ditado popular. O vazio 

gráfico que se instalou nas salas de aula de artes da grande maioria da população escolar 

brasileira da década de 1970 em diante, denuncia que continuamos a reproduzir e a alimentar 

o modelo elitista – a especialidade do desenho é para poucos e o consumo de produtos 

desqualificados se destina para a grande massa que precisa alimentar o capitalismo tosco e 

medonho no qual estamos atolados. 

Trago a história não como saudade de bons tempos, mas como estímulo para reflexão 

sobre o presente e estilingue para nos lançar adiante.
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Ensino de Teoria e de História da Música
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1. Recepção da história da música

2. História da música para que?

3. História ou apreciação?

4. Qual história?

5. História da música para quem?

207



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

6. História de qual música?

7. História da música por quem?

8. História da música brasileira?

9. História ou patrimônio musical?
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10. História ou produto?

slides

power point
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O povo brasileiro

a cappella

big bands
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online
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streaming
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Philosophies of music history; a study of general histories of music 
1600-1960

Arteriais: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da 
Universidade Federal do Pará

Ensino de Teoria e de História da Música

Foundations of Music History

Fundamentos de la historia de la música

O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil
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Águas de Menino,
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Vamos vadiá, 

vamos vadiá, capoeira de angola, hora vamos vadiá”. 
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Meu cazuá tem varanda 
Varanda pra vadiar 

Meu cazuá tem varanda  
Varanda pra vadiar 
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Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de 

Benguela, chegou e pariu a capoeira, no chão do Brasil 
verde e amarela, É de Angola... Camará que meio essa 

cantiga. De Luanda…  É um jogo, uma dança, uma rima. De 
Benguela… Do quilombola da Serra da Barriga.  
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De Aruanda… Capoeira chegou com a caravela.  
 . 

 
 

lócus
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a priori 

- Renatinha, deixa os erê solto. 

erê
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“não 

como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação 

social, e essas atividades são fontes geradoras de inovações socioculturais” 
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Nossa, que maldade!

Oh sim sim, Oi não não… 

de encarar o medo e dosar bem a coragem  . 
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Quem sabe daqui uns anos, 

não abre um lá nos seu bairro, no fundo do seu quintal. 

Quinta-feira tem roda no Águas de Meninos, 

quinta-feira tem roda no Águas de meninos. Eu vou vadiá, no Águas de menino, Eu vou vadiá, 

no Águas de menino. 

Revista Brasileira de Educação,
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Are Metodologia de ensino do Teatro Negr
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SER, SENTIR, SABER BIO

Bio ser, sentir, saber
ser, sentir, saber

ser, sentir, saber
lócus bio

outras

situação condição

ser, sentir, saber bio
Bio

Frontera
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Cantigas por um passarinho à 

toa

Ouvi de perto no final do dia 

A algazarra das cigarras.  

Elas fizeram farra  

Até morrer. 

Elas estouram dentro dos sons.  

Manoel de Barros 
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“Hoje em dia até a pessoa mais bela do mundo vai se achar algum defeito” (D_17, 
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Modernidade Líquida

Sobre educação e juventude

Cegueira Moral

YouTube e a revolução digital

Instagram

. Cultura das imagens

Caminhos Investigativos II
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Places of learning: 

Corpo, gênero e sexualidade
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Michel Foucault
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A CENA, A ESPONTANEIDADE E O MEDO 
 

Marcus Vinícius Peito Melo1 - PBH 
 

Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-1 
 
Resumo 
Este artigo é uma abordagem sobre a espontaneidade na cena a partir da metodologia desenvolvida por 
Keith Johnstone, professor e criador de práticas teatrais difundidas por vários países, também 
conhecidas pelo nome Sistema Impro. Trata-se de uma reflexão sobre a importância da espontaneidade 
na ação cênica, seja na improvisação ou não, e sobre mecanismos comportamentais que impedem o 
ator de ser espontâneo na cena. A fundamentação é apoiada sobre a perspectiva de outros autores que 
trabalharam a espontaneidade na cena, e sobre a contribuição que Johnstone trouxe para a 
improvisação a partir da década de 1950. A espontaneidade é tratada como habilidade inata, mas que 
foi embotada pelas instituições culturais e sociais. Este trabalho demonstra a importância de se 
desenvolver a espontaneidade para que a cena adquira potenciais mais ativos. Considera-se que a 
espontaneidade e a imaginação são inibidas pela cultura e comportamento ocidental, que incutem uma 
noção de que as ideias têm que seguir padrões preestabelecidos, como a originalidade, por exemplo. 
Esses padrões estimulam o medo de errar e o medo de parecer psicótico ou obsceno, os quais 
Johnstone sinaliza como obstáculos para a espontaneidade. O medo é abordado como emoção presente 
no ator e Johnstone propõe mecanismos práticos para que o ator possa se divertir em cena, lidando 
com o medo e explorando as possibilidades que a espontaneidade oferece. O artigo apresenta reflexões 
sobre as perspectivas que se abrem quando se é espontâneo na cena. 
Palavras-chave: Johnstone. Impro. Ação cênica. 

Introdução 

Este artigo surgiu a partir da investigação sobre a espontaneidade na cena, proposta 

pelo autor britânico Keith Johnstone. A metodologia aplicada por Johnstone, ao longo das 

últimas décadas, demonstrou eficácia e aprofundamento no desenvolvimento da 

espontaneidade, sendo que seus estudos influenciaram diversas pesquisas e aplicações 

práticas por improvisadores e grupos cênicos ao redor do mundo. 

Serão abordados elementos da pesquisa sobre a espontaneidade de Keith Johnstone e 

os fatores que impedem a manifestação da espontaneidade na cena, buscando uma melhor 

compreensão prática sobre o Sistema Impro desenvolvido por Keith e suas contribuições para 

a ação cênica. 

                                                 
1 Especialista em Planejamento Educacional e Políticas Públicas pela Faculdade Unyleya. Bacharel em 
Interpretação Teatral e licenciado em Teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor municipal de 
Teatro na rede pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ator e diretor teatral. E-mail: vinipeito@hotmail.com. 
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Espontaneidade 

Espontaneidade, no dicionário Houaiss (2009), tem a seguinte definição: “[...] 

naturalidade, originalidade, simplicidade, desembaraço”. 

A concepção sobre espontaneidade para o teatro foi explorada por Jacob Levy 

Moreno, no início do século XX. Moreno criou o Teatro da Espontaneidade e suas pesquisas 

inspiraram as vertentes do teatro ligadas à improvisação, criando um espaço para a 

investigação da espontaneidade. Para Muniz, 
 

[...] o objetivo de suas técnicas de improvisação aplicadas ao Teatro da 
Espontaneidade e ao Psicodrama foi fazer aflorar o inconsciente através do 
desenvolvimento do grau de espontaneidade no sujeito. [...] buscava a transformação 
do indivíduo, liberando-o de seus medos e fobias [...] (2015, p. 61). 
 
 

Moreno aprofundou a perspectiva sobre a espontaneidade e encontrou um significado 

mais abrangente, assim como potencialidades ilimitadas de treinamento, possibilitando a cura 

de doenças psíquicas e também a liberação do medo. 

 
[...] Espontaneidade (latim - sua sponte = do interior para o exterior) é a resposta 
adequada a uma nova situação ou a nova resposta a uma situação antiga. [...] atua no 
presente, aqui e agora [...], é a força menos desenvolvida nas pessoas, e 
frequentemente, inibida e desencorajada pelas instituições culturais [...] (MORENO, 
1974, p. 58). [...] A espontaneidade tem a tendência inerente para ser experimentada 
por um indivíduo como seu próprio estado, autônomo e livre – isto é, livre de 
influências exteriores e de qualquer influência interna que ele não possa controlar 
[...] (MORENO, 1941, apud MORENO, 1978, p. 132). 
 
 

Moreno amplia a percepção para o fato de que a espontaneidade é inibida e 

desencorajada pelas instituições culturais. O autor entende que é necessário e importante um 

treinamento da espontaneidade, já que esta é uma qualidade pouco desenvolvida nas pessoas. 

No caso do ator, que precisa ser espontâneo em diversas situações cênicas, o baixo 

desenvolvimento da espontaneidade pode ser um entrave complexo. 

Viola Spolin, um dos principais referenciais em improvisação no século XX, também 

buscava a liberação da espontaneidade através de técnicas e jogos teatrais. Para ela, 
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[...] a espontaneidade é um momento de liberdade pessoal quando estamos frente a 
frente com a realidade e a vemos, a exploramos e agimos em conformidade com ela. 
Nessa realidade, as nossas mínimas partes funcionam como um todo orgânico. É o 
momento de descoberta, de experiência, de expressão criativa. [...] Um momento de 
explosão; um momento livre para auto-expressão (sic) (2001, p. 4, 339). 
 
 

Percebe-se que é necessária uma atitude especial para experimentar a espontaneidade. 

Trata-se da configuração de uma realidade onde corpo e mente funcionam como unidade, 

proporcionando descobertas e expressão criativa. Sandra Chacra complementa essa ideia 

referindo-se à espontaneidade como “[...] o fator que faz parecerem novos, frescos e flexíveis 

todos os fenômenos psíquicos e teatrais [...]” (1991, p. 45). Esse pensamento direciona o valor 

da espontaneidade para várias áreas da atuação teatral, extrapolando a improvisação. Para 

Stanislavski: “Um fluxo constante de espontaneidade é a única maneira de se manter o frescor 

de um papel, e de se assegurar sua constante evolução. Na ausência desta qualidade, a força 

de qualquer papel entrará em declínio depois de algumas representações [...]” (1997, p. 80). 

Keith Johnstone é um dos pensadores mais importantes da improvisação na 

contemporaneidade. Johnstone é um “[...] professor inovador, teórico, e criador de práticas 

teatrais contemporâneas difundidas por todo o mundo [...]2” (DUDECK, 2013, p. 1). A 

espontaneidade é o eixo central de seu trabalho. Dudeck, biografista do autor, define como 

Sistema Impro as “[...] teorias, pedagogia, técnicas, exercícios, jogos e terminologia de Keith 

[...]”, e complementa: 

 
[...] O Sistema Impro é uma abordagem à formação do ator e prática teatral que 
incentiva a espontaneidade, a criação colaborativa usando a intuição, as respostas 
imaginativas sem censura dos participantes. [...] tenho me referido ao processo de 
Keith como um sistema porque [...] a funcionalidade ideal depende de todos os 
componentes trabalhando harmoniosamente [...]3 (2013, p. 1). 
 
 

                                                 
2 Tradução nossa: “[…] groundbreaking teacher, theorist, and creator of contemporary theatre practices used 
worldwide […]”. 
3 Tradução nossa: “[...] Keith’s theories, pedagogy, techniques, exercises, games, and terminology [...] The 
Impro System is an approach to actor training and theatre practice that encourages spontaneous, collaborative 
creation using the intuitive, uncensored imaginative responses of the participants. [...] I have been referring to 
Keith’s process as a “system” because [...] optimal functionality depends on all components working 
harmoniously [...]”. 
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Por mais de cinquenta anos ininterruptos, Keith desenvolveu técnicas e conceitos 

para favorecer o surgimento da espontaneidade. Como Moreno, Johnstone acredita que as 

instituições culturais e educativas inibem a espontaneidade. Para o autor, o sistema escolar 

embotou sua espontaneidade e “[...] a educação pode ser um processo destrutivo [...]4” (2003, 

p. 4) para a inventividade e a criatividade na formação dos alunos. 

 
A maioria das crianças pode operar de modo criativo até os onze ou doze anos, mas 
logo perdem sua espontaneidade e fazem imitações da arte adulta. [...] Muitos 
professores pensam que as crianças são adultos imaturos. Talvez pudéssemos 
alcançar um ensino melhor e mais ético se pensássemos que os adultos são crianças 
atrofiadas. Muitos adultos ‘bem adaptados’ são amargurados, não criativos, 
temerosos, não imaginativos e mais hostis, [...] poderíamos considerá-los como 
pessoas afetadas por sua educação e formação5 (JOHNSTONE, 2003, p. 69-70). 
 
 

Pensando a espontaneidade como uma capacidade inata que foi perdida, é possível nos 

reeducarmos para recuperá-la. Essas percepções de Johnstone suscitam também 

possibilidades de pesquisa diversificadas, como por exemplo: de que forma ocorre essa 

quebra com os processos criativos da criança? Há relação entre essa quebra e os processos de 

socialização, escolarização e de ‘adestramento’ às regras sociais? Como a perda da 

espontaneidade aumenta com o passar dos anos? Para Johnstone, esse processo de aculturação 

que ocorre desde a infância, explica a falta de habilidade das pessoas em praticar a 

espontaneidade. 

O estilo de pensar e a cultura ocidental favorecem que nos comportemos de modo 

defensivo e não espontâneo. Preferimos nos manter seguros em nosso comportamento social a 

nos arriscar com a espontaneidade. Johnstone remete a Schiller6, que menciona a respeito de: 

 
[...] ‘um observador nas portas da mente’, que examina as ideias com demasiada 
atenção. [...] No caso da mente criativa, ‘o intelecto expulsou a seu observador de 

                                                 
4 Tradução nossa: “[...] la educación puede ser un proceso destructivo [...]”. 
5 Tradução nossa: “La mayoria de los niños pueden operar en forma creativa hasta los once o doce años, luego de 
pronto pierden su espontaneidad y hacen imitaciones del ‘arte adulto’ [...] Muchos profesores piensam que los 
niños son adultos inmaturos. Quizás podríamos lograr una enseñanza mejor y más ‘respetuosa’ si pensáramos 
que los adultos son niños atrofiados. Muchos adultos ‘bien adaptados’ son amargados, no-creativos, temerosos, 
no-imaginativos y más bien hostiles [...] podríamos considerarlos como personas dañadas por su educación y 
formación”. 
6 “[...] Johann Christoph Friedrich Von Schiller, um dos maiores literatos alemães do século XVIII [...] grande 
poeta, dramaturgo, filósofo e historiador [...]”(SCHILLER, 2017). 
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suas portas e as ideias correm em desordem, e apenas então [o intelecto] revisa e 
inspeciona a multidão [de ideias]’. [...] As pessoas não criativas ‘se envergonham da 
loucura momentânea que atravessam os verdadeiros criadores’... uma ideia pode ser 
bastante insignificante e extremamente estranha se for observada de forma isolada, 
mas pode adquirir importância a partir da ideia seguinte; talvez em conjunto com 
outras ideias que pareçam igualmente absurdas, essa ideia possa proporcionar uma 
conexão muito útil7 (JOHNSTONE, 2003, p. 71). 
 
 

Essas noções sinalizam que este observador nas portas da mente (que não está fora, 

pois somos nós mesmos) filtra, transforma ou adultera nossas ideias de modo que se tornem 

convenientes ao meio social. Trata-se de uma necessidade de aceitação social. Ser espontâneo 

torna-se arriscado, pois revelamos nosso eu perante os demais. O modo como este eu será 

percebido pelos outros causa temor. Se esse comportamento temeroso ocorre no 

relacionamento social, em uma cena de improvisação, na qual precisamos reagir com 

respostas rápidas, também ficamos inibidos pelo medo de nos expor. Johnstone fez uma 

autorreflexão sobre sua experiência escolar: 

 
Na escola era provável que qualquer ato espontâneo pudesse me trazer 
problemas. Aprendi a nunca agir de modo impulsivo e a rechaçar a primeira ideia 
que me ocorresse em prol de ideias melhores. Aprendi que a minha imaginação não 
era suficientemente ‘boa’. Aprendi que a primeira ideia era insatisfatória porque era 
(1) psicótica; (2) obscena; (3) não original8 (2003, p. 74). 
 
 

Esse risco de ser espontâneo e incorrer em alguma ideia estranha aos olhos dos outros 

cerceia a nossa espontaneidade. Em uma cena de improvisação, o ator acaba tendo dificuldade 

em ser espontâneo, sempre esbarrando nestas estruturas mentais que nos inibem para que não 

pareçamos psicóticos. Parece lógico que as pessoas temam quem é imprevisível. Se em nosso 

                                                 
7 Tradução nossa: “[...] un ‘observador en las puertas de la mente’, que examina las ideas con demasiada 
atención. [...] en el caso de la mente creativa, ‘el intelecto ha expulsado a su observador de las puertas y las ideas 
corren en desorden y sólo entonces revisa e inspecciona la multitud’. [...] las personas no-creativas ‘se 
avergüenzan de la locura momentánea por la que atraviesan los verdaderos creadores’... una idea puede ser 
bastante insignificante y aventurada en extremo si se la mira en forma aislada, pero puede adquirir importancia a 
partir de la idea que la sigue; quizás en conjunto con otras ideas que parecen igualmente absurdas, pueda 
proporcionar una conexión muy útil [...]”. 
8 Tradução nossa: “[...] En el colegio era probable que cualquier acto espontáneo me produjera problemas. 
Aprendí a no actuar nunca en forma impulsiva y a rechazar la primera idea que se mi ocurriera en pro de ideas 
mejores. Aprendí que mi imaginación no era suficientemente ‘buena’. Aprendí que la primera idea era 
insatisfactoria porque era (1) sicótica; (2) obscena; (3) no-original.” 
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trato cotidiano estamos acostumados a não demonstrar nosso eu de modo total, é deveras 

natural que em uma cena de improvisação utilizemos as mesmas defesas psicológicas. 

Se tememos demonstrar que temos ideias psicóticas, é normal que queiramos também 

demonstrar que nossas ideias são politicamente corretas. A sociedade observa o tempo todo o 

modo de agir de seus sujeitos. Ninguém quer demonstrar seus preconceitos, todos querem 

parecer serem tão éticos quanto possível. Por mais treinamento que o ator possua, quando é 

requerido que seja espontâneo na cena, isso se torna difícil, pois exercitamos esse observador 

das portas da mente no nosso cotidiano. 

A necessidade de ser original e a vontade de fazer algo não pensado antes seriam 

realmente importantes? Johnstone diz que quando um artista se inspira, ele está sendo óbvio 

(2003, p. 80). Para Keith, “ser original e ser estúpido é, frequentemente, a mesma coisa [...]9” 

(1999, p. 69). Essa tentativa de ser original acaba se tornando mais um empecilho para sermos 

espontâneos na ação cênica. Ser espontâneo não requer esforço, é natural. Esses artifícios 

mentais, anteriormente referidos, absorvem nossa atenção e nossa presença no aqui e agora, 

mas que podem ser recuperadas através da espontaneidade. 

Johnstone observou vários comportamentos nos atores que ou atrapalhavam ou em 

nada contribuíam para o desenvolvimento da cena. Sua técnica simplifica meios para nos 

tornarmos espontâneos cenicamente. “Improvisação é sobre a espontaneidade, eu digo. 

Portanto, deixe a mente em branco, e se ideias ocorrerem a você, deixe-as flutuar em um 

ouvido e sair pelo outro10” (JOHNSTONE, 1999, p. 305). 

A espontaneidade e o medo 

A espontaneidade é um requisito importante para a ação cênica. Mesmo assim, 

permanece a dificuldade de vários atores ou improvisadores em serem realmente espontâneos 

em cena. Spolin adverte sobre o medo: 

 
O medo da espontaneidade é comum. Há segurança nos sentimentos e nas ações 
velhas e familiares. A espontaneidade pede que entremos num território 
desconhecido – nós mesmos. Alguns jogadores sentem-se desconfortáveis e 

                                                 
9 Tradução nossa: “Being 'original' and being 'stupid' are often identical […]”. 
10 Tradução nossa: “Improvisation is about spontaneity, I say. So keep a blank mind, and if ideas occur to you, 
let them float in one ear and out of the other”. 
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amedrontados ao experimentar um ou dois momentos de verdadeira espontaneidade. 
Esse momento de desequilíbrio é a saída [...] (2004, p. 26). 
 
 

Spolin faz referência à espontaneidade como um terreno perigoso ou amedrontador. 

Adentrar neste terreno tira o ator (ou improvisador) de uma zona de conforto, zona esta 

repleta de respostas seguras, reações seguras, que não o expõem demasiado. Desse modo, o 

ator responde às ações cênicas da forma como ele reage costumeiramente: diz não às 

surpresas e diz sim quando não precisa se arriscar. Essas escolhas premeditadas (ou 

automáticas) evitam que o ator fique sem respostas às situações desconhecidas, ao mesmo 

tempo em que impedem que ele jogue com seu parceiro. A espontaneidade é corporal e 

instantânea, não é premeditada ou sequer direcionada pela mente. Mariana Muniz corrobora 

essa impressão sobre o medo: 

 
[...] Johnstone afirma que o medo do fracasso é o principal elemento bloqueador da 
espontaneidade. [...] A censura dos primeiros impulsos corresponde a um 
mecanismo de autodefesa. [...] o primeiro grande desafio é perder o medo do 
fracasso. [...] há de se perder o medo do fracasso justamente pela constante 
convivência com o erro [...], uma vez que o fracasso se instaura, é preciso sempre ter 
a certeza de que podemos tentar de novo. [...] Ainda assim, em um espetáculo de 
improvisação, cada noite é um risco. O ator-improvisador não sabe que história vai 
criar, nem sequer sabe o que vai fazer no segundo seguinte. Por isso, o medo do 
fracasso continua sendo um dos principais fantasmas para o ator-improvisador. [...] 
Um bloqueio [...] surge da tensão que não permite ao improvisador escutar os 
estímulos de seus companheiros, bem como da rejeição dos primeiros impulsos 
surgidos a partir desses estímulos. Tudo vem da insegurança [...] do medo de 
fracassar [...] (2015, p. 162, 165, 166). 
 
 

O medo é uma emoção complexa de se controlar. Damásio coloca que “[...] o medo, a 

felicidade, a tristeza, a simpatia e a vergonha visam à regulação da vida, direta ou 

indiretamente [...]” (2004, p. 25). Nessa perspectiva, a resistência a ser espontâneo na cena se 

torna algo muito sutil. A espontaneidade pode estar reprimida pelas instituições culturais e 

escolares, pelo medo de parecer estranho aos demais e pelo medo de errar. Como diretora, 

Muniz pôde “[...] observar a dificuldade que os atores tinham de aceitar as próprias propostas 

e as dos demais. Esse fator é prejudicial para qualquer processo criativo, pois trava as 

improvisações e não permite a descoberta em cena [...]” (2016, p. 150). 
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Essa ideia é desenvolvida no Sistema Impro de Johnstone, que reconhece os desafios 

para o treinamento da espontaneidade: “[...] Você não ensina espontaneidade, você remove 

obstáculos. É claro que o maior obstáculo é você, seu eu social que está tão preocupado em 

receber aprovação e ser adorado, e todo o resto, e isso vai te atrapalhar [...]” (JOHNSTONE, 

2012, DVD Impro, extras, talent, 0’27’’ a 0’42’’). Esse eu social é obstáculo em todo o 

processo de treinamento da espontaneidade. Em curso realizado em 2016, em Calgary, 

Canadá, Johnstone reforçou essa noção, ampliando-a: “[...] Este curso é sobre passar um 

tempo prazeroso no palco, sobre sentir-se bem no palco, e proporcionar um bom momento 

para seu parceiro [...]11” (JOHNSTONE, 2016). Em outro curso realizado em 2010, em 

Diamantina, Minas Gerais, Frank Totino12 disse que o curso era sobre a natureza da 

espontaneidade. No Sistema Impro, esses objetivos estão muito próximos: 
 

[...] Todo mundo defende a si mesmo na vida. Não temos que nos defender no palco. 
A personalidade está sempre atrapalhando, é obstáculo para a cena: a questão é sacar 
sua personalidade do caminho. [...] Temos que entrar no cenário antes de estarmos 
prontos. O público vai gostar da gente, pois vai perceber que estamos em apuros. 
[...] O público nos ama quando falhamos e nos mantemos felizes. [...] O real 
objetivo destes jogos é dar uma boa sensação para o público. Vamos dar ao público 
o que ele quer, vamos perder com alegria. [...] O medo é a condição humana que nos 
mantém vivos. [...] Quanto mais você tenta ajudar seu companheiro, menos medo 
você tem. [...] Não esconda seu medo, nem espere que ele passe, mostre-o. Entre na 
cena e veja o que acontece. [...] O segredo da atuação é tirar seu medo, entender o 
que está fazendo e fazê-la feliz. Você tem que querer fazer o que está fazendo. [...] 
Seja positivo na improvisação. Seja feliz e coisas boas acontecem. [...] Estamos no 
palco nos divertindo, apenas isso. [...] Abra a porta do comportamento feliz antes de 
subir no palco [...]13 (JOHNSTONE, 2016). 

                                                 
11 Tradução nossa: “[...] This workshop is about having a good time on the stage. It is about you have a good 
feeling on the stage, and offer a good time for your partner [...]”. 
12 “[...] Frank tem sido um colega e amigo do pedagogo do teatro e autor, Keith Johnstone, desde 1976. Ele é 
uma das poucas pessoas recomendadas por Johnstone, por seus conhecimentos e abordagem teatral. [...] Tem 
mestrado em direção teatral [...] e trabalha na Keith Johnstone Workshops Inc., como produtor [...]”. Tradução 
nossa: “[...] Frank has been a colleague and friend of theatre pedagogue and author Keith Johnstone since 1976.  
He is one of few people who are recommended by Johnstone regarding his knowledge and approach to the 
theatre. [...] He has a Master’s degree in directing […] and works with Keith Johnstone Workshops Inc. as a 
producer […]”(TOTINO, 2017). 
13 Tradução nossa: “[...] Everyone defends himself in life. We haven’t to defend ourselves on the stage. 
Personality is always disturbing, it’s an obstacle to the scene: the question is pull out your personality the way. 
[...] We have to climb on the stage before we are ready. The audience will like us, because will realize that we 
are in trouble. [...] The public loves us when we fail and keep happy. [...] The real objective of these games is to 
give a good feeling for the audience. Let's give the public what they wants, we will lose with joy. [...] Fear is the 
human condition that keeps us alive. [...] The more you try to help your partner, less fear you have. [...] Don’t 
hide your fear or expect to pass, show it. Climb on the stage and see what happens. [...] The secret of acting is 
pull out your fear, understand what you are doing and make it happy. You have to want to do what you're doing. 

327



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 

 
 

Johnstone remete ao óbvio de se entender o que está fazendo, de querer fazer o que se 

está fazendo, de ser positivo e se divertir. O medo, entretanto, é um fantasma na condição 

humana, que nos frustra de fazer o que queremos, inclusive o ator de atuar de modo pleno e 

consciente do que quer. Ademais, esse campo do medo vem sendo amplamente explorado na 

psicologia. “As emoções acompanham o comportamento, seja de modo consciente ou não, e 

tingem as ações, dando-lhes tons específicos e particulares [...]” (RIBEIRO, 2012, p. 77). 

Após essas percepções, surge o questionamento sobre se tais conceitos, técnicas e a 

pedagogia teatral desenvolvidos por Johnstone, podem trazer as respostas necessárias e 

suficientes para que o ator consiga ser espontâneo na cena de modo pleno e consciente. Vera 

Cecilia Achatkin, pesquisadora do Sistema Impro, acredita que sim: 

 
Vencer passo a passo o medo e a insegurança decorrentes do desconhecido é 
trabalho bastante árduo e lento. Trata-se de uma tarefa que envolve também a 
desconstrução de todo um modo de proceder no mundo, construído durante anos, em 
prol de uma liberdade maior na criação teatral (2010, p. 36). 
 
 

Conclui-se então que o questionamento abre janelas e promove a reflexão. Este artigo 

busca estimular a reflexão sobre a importância do desenvolvimento da espontaneidade, e os 

argumentos abordados neste trabalho possivelmente trarão inquietude ao leitor para a 

pesquisa sobre o Sistema Impro de Johnstone, assim como suas técnicas e exercícios práticos. 

Considerações 

Atuar é um desafio intenso que requer estudos e preparações constantes. Percebe-se 

que as barreiras para a manifestação da espontaneidade na cena são profundas e alimentadas 

pelo comportamento cotidiano, por isso o desenvolvimento da espontaneidade continua sendo 

um campo importante de exploração para o ator.  

O medo é uma força pujante e presente em todos nós, atores ou não. A metodologia de 

Johnstone não busca o seu controle ou erradicação, mas propõe uma presença cênica que atue 

e se divirta, independente do medo, e explorando a potencialidade que a espontaneidade traz 
                                                                                                                                                         
[...] Be positive in improvisation. Be happy and good things happen. [...] We are on the stage having some fun, 
that's all. [...] Open the happy behavior door before you going on the stage [...]”. 
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para a cena. O frescor e a vida que surgem quando o ator é espontâneo e a dimensão que a 

cena ganha quando surgem respostas novas, óbvias, naturais e dentro do círculo de 

probabilidades que ela propõe, tornam o teatro um campo rico de possibilidades, tratando-se 

de improvisação ou não. 

Qual o potencial que a espontaneidade traz para o teatro? A pesquisa de Johnstone e a 

influência que esse autor instigou no trabalho de outros pesquisadores podem ser encaradas 

como uma janela que abre novas perspectivas sobre a atuação cênica e sobre o ensino de 

teatro, marcada pelo dinamismo e pela capacidade que essa arte tem de transformar o ser 

humano e de provocar reflexões. 
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Resumo 
 
Considerando a transição paradigmática a qual estamos vivenciando (do tradicional ao 
emergente), objetiva-se nesse trabalho refletir sobre como a dança vem se inserindo e 
adaptando neste contexto. Para tanto, foi feita uma revisão de literatura, buscando relacionar 
autores que tratam dessa transição paradigmática, como Fritjof Capra, Roberto Crema, Maria 
Cândida Moraes, Basarab Nicolescu, e outros que tratam da dança, como Roger Garaudy, 
Isabel Marques e Márcia Strazzacappa. Desse modo, observa-se que no paradigma 
tradicional, que preza pela objetividade, clareza e tecnicismo, há a criação e valorização do 
balé clássico, dança que busca atingir esses requisitos através da exigência do virtuosismo na 
execução dos movimentos. Já com a ascensão do paradigma emergente, que percebe o mundo 
através das relações entre suas partes, a dança passa a se transformar, valorizando as 
subjetividades, as emoções, a exploração e ampliação dos movimentos corporais, bem como 
do repertório cultural.  A partir dessa análise, percebe-se que a dança, enquanto manifestação 
artística da realidade, encontra-se nesse momento de transição, em que ainda há elementos de 
uma dança técnica, objetiva, puramente mecânica, mas ao mesmo tempo, vem buscando 
valorizar os limites corporais dos bailarinos, a expressividade, a diversidade de técnicas e 
linguagens, atendendo às transformações que o paradigma emergente suscita. 

Palavras-chave: Paradigma. Dança. Arte. 

Introdução 

Estamos enfrentando momentos de crise: guerras, problemas de saúde, desintegração 

social, extinção dos recursos naturais. Isso em grande parte se deve à transição de paradigmas 
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UFT; Especialista em Dança e Consciência Corporal (UGF) e Docência Universitária (CEULP/ULBRA); 
Professora do Balé Popular do Tocantins (SEDUC –TO) e Colégio COC Palmas.  
2 Doutora em Educação. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-
Graduação em Língua e Literatura da Universidade Federal do Tocantins.  
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que estamos presenciando, bem como à amplitude das mudanças e à velocidade em que estão 

acontecendo. A transição pela qual estamos passando refere-se à queda do paradigma 

newtoniano-cartesiano (tradicional) e ascensão do emergente.   

O paradigma tradicional, que prima pela objetividade, linearidade, causalidade, 

fragmentação, levando o Homem a buscar o domínio da natureza, passa a ser questionado 

pelo paradigma emergente, que preza uma visão transdisciplinar do mundo, calcada na “(...) 

consideração de uma realidade multidimensional, estruturada em múltiplos níveis, 

substituindo a realidade unidimensional, com um único nível, do pensamento clássico” 

(NICOLESCU, 1999, p.55). 

No modelo em declínio, a educação é vista de maneira fragmentada, como afirma 

Moraes: “A política educacional é fragmentada, desarticulada, descontínua e 

compartimentada, e as três esferas do poder público não se entendem” (MORAES, 1997, p. 

86). 

Dentro do pensamento emergente o ser humano passa a ser visto sem dicotomias, de 

maneira integrada, “(...) e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o 

objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre 

si” (MORIN, 2006, p.38). 

Sendo assim, a dança passa por um processo de adaptação a um novo pensamento, 

diferente do tradicional. No entanto, como estamos em um momento de transição, percebe-se 

que ainda não há uma uniformidade no que se refere à dança, existindo ainda ranços de um 

modelo mecanicista. 

O presente artigo abordará, por meio de uma revisão bibliográfica, a dança nessa 

transição paradigmática, tendo em vista que a missão da arte mudou: é “(...) abrir perspectivas 

para uma compreensão do mundo de forma mais flexível, mais poética, mas sensível e mais 

significativa” (STRAZZACAPPA, 2006, p.71). Assim, percebe-se que para novos tempos, 

precisa-se de uma nova dança. 

A transição de paradigmas 

 

A história da humanidade mostra que entre o declínio de uma civilização e o 
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desenvolvimento de outra, há um momento de crise. Exemplos dessas transições se deram 

com "(...) o surgimento da civilização com o advento da agricultura no começo do neolítico, a 

ascensão do Cristianismo na época da queda do Império Romano e a transição da Idade 

Média para a Idade Moderna" (CAPRA, 1982, p.30). 

Como consequências dessa crise, vemos a destruição do planeta, problemas de saúde 

nos indivíduos, desintegração social (gerando doenças mentais), extinção dos recursos 

naturais e da energia. Faz-se importante ressaltar que essas consequências não são isoladas, e 

sim, intimamente relacionadas.  

Essa transformação se dá quando as estruturas sociais não conseguem adaptar-se a 

situações cambiantes, sendo incapazes de evoluir culturalmente. Isso gera desintegração 

social e é resultado da inflexibilidade do modelo de civilização. Agregados a essa mudança, 

estão os conceitos e valores que regem a sociedade: os paradigmas, que são modelos de 

explicações e interpretações da realidade, que vigoram por determinado tempo e é aceito pela 

sociedade. Segundo Crema, paradigma "(...) indica toda a constelação de crenças, valores, 

procedimentos e técnicas no consenso de uma comunidade determinada" (CREMA, 1989, 

p.18).  

Devido à essa transição paradigmática encontramo-nos em um momento de crise, de 

transformação. O paradigma tradicional encontra-se esfacelado devido aos problemas que 

vem causando à humanidade. Um novo conceito de mundo está sendo, aos poucos, edificado, 

baseado no pensamento emergente. No entanto, essa mudança é demorada, o que faz com que 

ainda tenhamos uma visão fragmentadora, geradora de conflitos. 

O paradigma tradicional 

 

Esse paradigma teve início por volta dos séculos XVI e XVII, denominados pelos 

historiadores de Idade da Revolução Científica. A visão do mundo orgânico, com a 

interdependência dos fenômenos espirituais e materiais, e a ciência medieval, baseada na 

razão e na fé, buscando apenas compreender o significado das coisas (não o seu controle), por 

meio da teologia e ética cristã, foram substituídas pelo paradigma tradicional. "A noção de um 

universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como se ele fosse 
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uma máquina, e a máquina do mundo converteu-se na metáfora dominante da Era Moderna" 

(CAPRA, 1982, p.49). 

Essa transformação foi causada por novas descobertas na física e na astronomia, 

culminando nas realizações de alguns pensadores, como Galileu, Bacon, Descartes e Newton. 

Assim, houve a distinção entre espírito e matéria, e este último se tornou o objeto de estudo 

da humanidade. Houve a transformação do Homem em objeto, como afirma Nicolescu: “A 

objetividade instituída como critério supremo de verdade, teve uma consequência inevitável: a 

transformação do sujeito em objeto. A morte do homem, que anuncia tantas outras mortes, é o 

preço a pagar por um conhecimento objetivo” (NICOLESCU, 1999, p.21). 

A objetividade extrema do paradigma tradicional não permitiu que a subjetividade, a 

intuição e o que não fosse mensurável tivesse valor. Inclusive as artes, de uma maneira geral, 

se adaptaram à esse pensamento, produzindo obras com bastante rigor técnico e realismo, 

sendo o virtuosismo a grande característica das expressões artísticas na ascensão desse 

paradigma. 

Resumidamente, podemos dizer que o paradigma tradicional se caracterizou pelas 

seguintes propriedades: importância da experiência adquirida apenas pelos cinco sentidos 

humanos; raciocínio lógico indutivo e dedutivo; busca da ordem, conformidade, uniformidade 

e objetividade; relações causais entre os eventos; reversibilidade; regularidade e controle; e 

observador (homem) neutro e imparcial (CREMA, 1989). 

O Homem, nesse pensamento, encontra-se dividido em corpo, mente e espírito, não 

sendo visto como um ser único. É como se pudéssemos separar cada parte e dá-la uma vida 

independente. Infelizmente essa visão fragmentadora da realidade estendeu-se a todos os 

níveis, gerando uma alienação, já que tudo é analisado em partes, não no seu todo, não no 

contexto em que está inserido. Um exemplo dessa fragmentação pode ser facilmente 

evidenciado na divisão da ciência em exata, humana e biológica. Esse "erro" criou os 

especialistas, que estudam minuciosamente apenas uma parte do todo, sabendo "(...) quase 

tudo de quase nada" (WEIL apud BRITO, 1996, p.71). O saber fica dividido e se faz presente 

na nossa metodologia de ensino através das chamadas "disciplinas". 

Outra consequência do paradigma tradicional é o enfoque dado ao progresso, 

construído por uma visão otimista oriunda da física clássica. É inegável que a humanidade 
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deste último século sofreu um avanço científico-tecnológico surpreendente, mas não foi 

seguido por uma evolução da consciência. Isso tem acarretado uma presente ameaça à vida, já 

que o ser humano vem destruindo sistematicamente seu habitat em busca de "um bem-estar 

para todos". Nada é tão paradoxal, já que ao destruir a natureza, o Homem está se 

autodestruindo. 

Essas contradições encontradas no paradigma vigente, bem como suas falhas e 

anomalias, têm contribuído para sua derrocada, auxiliadas por novas respostas a antigas 

perguntas, que começam a surgir com a física quântica e o pensamento emergente. 

 

O paradigma emergente 

 

O início de mudanças ocorridas no pensamento positivista se deu no início do século 

XX com uma nova maneira de enxergar a física. Esta que antes considerava tempo e espaço 

como elementos absolutos, independentes, passou a aceitar que um interferisse no outro: são 

interdependentes. O precursor dessa nova física foi Albert Einstein, com sua "Teoria da 

Relatividade", como afirma Crema: 

 
Estabelece-se na física moderna o conceito do mundo como um todo unificado e 
inseparável; uma complexa teia de relações onde todos os fenômenos são 
determinados por suas conexões com a totalidade. Essas conexões podem ser locais e 
não locais, instantâneas e imprevisíveis, conduzindo a uma nova noção de 'causalidade 
estatística', que supera e transcende a concepção clássica e linear de causa e efeito 
(CREMA, 1989, p.43). 
 
 

Percebe-se que a física moderna, ao contrário da física newtoniana, não busca estudar 

um universo separado em partes e sim, um todo, onde todos os eventos se relacionam e são 

dinâmicos. Nada é estático e imutável. A relação do observador com o objeto observado deixa 

de ser neutra e passa a influenciá-lo. Isso porque não há uma realidade que possa ser analisada 

de forma independente da mente do observador. 

As perspectivas do paradigma emergente podem ser sintetizadas, de acordo com Brian 

Swimme, físico norte-americano e diretor do Instituto de Cultura e Espiritualidade Criativa, 

na Califórnia (CREMA, 1989): nenhum elemento possui real identidade e existência fora do 
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seu entorno total; os nossos conhecimentos são provenientes de nossa própria participação e 

interação nos processos do universo; além da análise, a síntese é central na compreensão do 

mundo: conhecer algo implica em saber sua origem e finalidade; e o universo é uma realidade 

auto-organizante: é total e inteligente. 

Sendo assim, a educação, nesta perspectiva, baseia-se na integração dos 

conhecimentos da humanidade, relacionando ciência moderna com a tradição. Essa nova 

maneira de educação "(...) transcende o enfoque disciplinar e reata a ligação entre os ramos da 

ciência com caminhos vivos de espiritualidade, implicando a imprescindível e já referida 

interação hemisférica" (CREMA, 1989, p.96). 

O Homem nesse novo paradigma não é um ser fragmentado, e sim, um ser único, total, 

onde corpo, alma e mente não se dissociam: relacionam-se. O Homem, ainda, só o é quando 

considerado dentro do contexto em que vive, não havendo como existir por si só, pois faz 

parte do meio, assim como o meio faz parte dele também. Segundo Moraes, o Homem é o 

agente de sua realidade: “Um sujeito, então, já não mais solitário, ou seja, um sujeito sempre 

solidário, mestiço, pensante, proativo, consciente do inacabamento e da provisoriedade de sua 

história, de seus talentos e potencialidades” (MORAES, 2015, p.61) 

Este paradigma que está emergindo aponta para caminhos que minimizem a crise que 

a humanidade e todo o sistema está passando. O paradigma tradicional ainda está incrustado 

na nossa realidade, mas o pensamento emergente vem aos poucos encontrando seu lugar. 

 

A dança na transição de paradigmas 

 

A  sociedade  em  geral,  como  já  foi  dito,  baseia-se  atualmente  no  paradigma  

tradicional  para  moldar  seu  quadro  de  valores  e  conceitos.  Dessa forma, as expressões 

artísticas, inclusive a dança,  também  são  frutos  deste  pensamento  que  rege  a  sociedade,  

atendendo  as  necessidades  desta.  Quando  uma  civilização  entra  em  crise,  como  

atualmente,  a  dança  acompanha  este  momento  e  a  transformação  que  o  procede.  "(...)  

procura-se  uma  nova  maneira  de  dançar  quando  uma  fratura  da  história  obriga  o  

homem   a  procurar  uma  nova  maneira  de  existir" (GARAUDY, 1980, p. 147). 
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As  transformações  da  dança  aconteceram  sempre  que  as  civilizações  mudaram  

seus  modos  de  vida.  A  ascensão  do  paradigma  tradicional  e,  agora,  do  emergente,  

acarretou  mudanças  visíveis  na  dança,  já  que  vivemos  num  momento  de  transição  

desses  dois  pensamentos,  com  características  dos  dois  tipos  de  dança. 

 

A dança no paradigma tradicional 

 

Este  paradigma,  surgido  por  volta  do  século  XVI,  é  caracterizado  pela  busca  da  

ordem,  da  racionalidade,  da  previsibilidade  e  da  regularidade.  Assim,  a  sociedade  

passou  a  necessitar  de  uma  arte  que  pudesse  ser  codificada,  quantificada  e  

sistematizada,  para  atender  à  lógica  deste  paradigma,  que  nos  influencia  ainda  hoje. 

Com  a  dança  não  podia  ser  diferente:  surgiu  a  necessidade  de  uma  técnica  que  

pudesse  ser  analisada  objetivamente,  com  movimentos  estereotipados  e   pré-concebidos.  

Surgiu,  assim,  o  balé  clássico,  que  foi  a  transformação  das  danças  da  corte  e  

folclóricas,  com  seus  movimentos  mais  espontâneos,  em  uma  técnica  rígida  e  

praticamente  previsível.  Não  é  coincidência  que  o  surgimento  do  balé  se  deu  

juntamente  com  a  ascensão  do  paradigma  newtoniano-cartesiano:  o  segundo  estruturou  

o  primeiro. 

Desde  o  século  XVI  até  o  fim  do  século  XIX,  o  balé  era  a  única  linguagem 

de dança valorizada   no mundo ocidental europeu,  e  era  caracterizado  por  ser  " (...)  uma  

arte  puramente  visual,  sem  nenhuma  participação  humana" (GARAUDY, 1980, p.37).  

Seguindo  as  características  do  paradigma  no  qual  se  fundou,  o  balé  deu  importância  à  

objetividade  e  clareza  dos  movimentos,  seguidos  por  uma  rigidez   na  sua  execução. 

Essa  dança,  que  tinha  como  meio  e  fim  a  técnica,  atendia  bem  à  visão  do  

mundo  como  uma  máquina.  Um  bailarino  só  é  considerado  bom  se  consegue  executar  

tecnicamente  bem  os  movimentos.  Esse  tecnicismo  foi  uma  das  causas  da  decadência  

do  balé,  que  não  conseguiu  acompanhar  as mudanças  da  sociedade. "Centrar-se  na  

técnica  representa  o  suicídio  da  originalidade" (CREMA  apud  BRITO, 1996, p.53). 

Os  movimentos  da  dança  clássica  são  estudados  separadamente,  não  havendo  

um  "todo",  e  sim,  um  amontoado  de  passos  específicos.  Essa  fragmentação  estende-se  
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ao  bailarino,  que  dança,  movimenta,  apenas  o  seu  corpo,  não  havendo  lugar  para  a  

abstração.  Isso  porque  uma  coreografia  consiste  de  passos  impostos  e  exteriores  a  ele,  

sendo  pré-concebidos.  O  bailarino  se  enquadra  na  dança,  inclusive  o  seu  biótipo. 

O  balé  clássico  existiu  como  forma  de  entretenimento  apenas.  As  temáticas  que  

envolviam  as  apresentações  buscavam  uma  fuga  da  realidade,  com  suas  bailarinas  nas  

pontas  dos  pés,  parecendo  flutuar.  Essa  alienação,  falta  de  conhecimento  do  contexto  

social,  é  marcante  em  todas  as  áreas  do  paradigma  tradicional,  onde  cada  especialista  

se  preocupa  apenas  com  seu  campo  de  atuação.  Assim,  não  há  porque  questionar  a  

realidade  através  do  entretenimento,  já  que  este  serve  apenas  para  divertir. 

 
Será  que  não  podemos  esperar  da  dança,  sem  subestimar  a  beleza  ou  a  
necessidade  dos  exercícios  do  balé  clássico  e  a  disciplina  fecunda  que  ele  
exige,  que  o  gesto  seja  um  mensageiro  para  nos  comunicar  emoções  mais  
complexas  que  as  de  uma  acrobacia  graciosa,  e  que  ela  seja  uma  linguagem  
mais  variada,  mais  viva,  para  exprimir  os  dramas  e  as  esperanças  do  nosso  
século? (GARAUDY, 1980, p.40).  
 
 

O  balé  se  mostrou  incapaz  de  expressar  as  necessidades  que  foram  surgindo  

através  de  um  questionamento  à  necessidade  de  se  buscar  uma  nova  linguagem  na  

dança. 

 

A dança no paradigma emergente 

 

No  início  do  século  XX,  o  mundo  passou  por  várias  transformações,  inclusive  

na  dança.  A  dança  moderna  apareceu  como  uma  negação  ao  classicismo,  que  já  não  

atendia  às  necessidades  da  sociedade.  Não  havia  mais  como  utilizar  uma  linguagem  

criada  havia  três  séculos  para  expressar  a  situação  atual  da  civilização  ocidental.  

"Passamos,  neste  século,  de  uma  arte  imitativa  para  uma  arte  projetiva" (GARAUDY, 

1980, p. 94). 

As  novas  descobertas  na  física  influenciaram  o  modo  de  concepção  do  

movimento  na  dança  moderna.  Com  uma  visão  do  mundo  como  uma  teia  cósmica,  

onde  todos  os  eventos  se  inter-relacionam  e  se  interferem  mutuamente,  a  dança  sentiu  

a  necessidade  de  se  comunicar  com  a  plateia,  com  o  observador,  pois  este  passou  a  
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interferir  na  construção  e  realização  dos  movimentos.  Isso  porque  a  dança  não  se  

fixou  apenas  na  técnica,  e  sim,  buscou  expressar  sentimentos  e  questionamentos  

visando  a  participação  do  público  através  de  movimentos  que  o  fizesse  abstrair  e  criar  

seu  campo  do  real.  Cada  espectador  entendia  a  dança  como  queria,  como  ela  o  

atingia.  

Além  dessa  ligação,  a  dança  moderna  deu  importância  tanto  à  mente  quanto  ao  

corpo,  isto  é,  não  considerou  o  movimento  apenas  corpóreo,  e  sim,  fruto  de  um  

homem  "total",  com  a  sensibilidade  e  expressividade  criando  movimentos.  Estes  não  

eram  pré-concebidos  e  exteriores  ao  dançarino,  como  na  dança  clássica:  a  dança,  os  

movimentos,   é  que  se  adaptavam  à  vontade  do  executante.  Assim,  a  dança  moderna  

retoma "(...)  o  que  foi  a  dança  para  todos  os  povos,  em  todos  os  tempos:  a  expressão  

através  de  movimentos  de  corpo  organizados  em  sequências  significativas  que  

transcendem  o  poder  das  palavras  e  da  mímica" (GARAUDY, 1980, p.13). 

Essa  busca  do  encontro  do  homem  consigo  mesmo,  ainda  que  representada  por  

movimentos  estilizados,  e  a  ruptura  com  o  academicismo,  foram  as  grandes  heranças  

deixadas  pelos  pioneiros  da  dança  moderna. 

 
A  dança  moderna,  fazendo  do  corpo  inteiro  centrado  em  si  mesmo,  um  
instrumento  controlado  de  expressão  e  de  criação,  deu  novamente  à  arte  e,  
em  particular,  à  dança  (...)  seu  papel  mais  importante:  desenvolver   uma  
atividade  que  não  é  outra  senão  a  própria  vida,  porém  mais  intensa,  mais  
despojada,  mais  significativa (GARAUDY, 1980, p.52). 
 

Como  estamos  vivendo  em  um  momento  de  transição  de  paradigmas,  a  dança  

também  está  mudando,  mas  deixando  características   que  podem  ser  aproveitadas  

quando  se  consolidar  o  novo  pensamento  emergente. Da  dança  moderna  fica  a  

libertação  dos  padrões  de  dança  apenas  estéticos,  e  da  nova  dança,  a  união  das  

técnicas  de  dança  e  a  aproximação  com  a  realidade. 

Após  1945,  a  dança  começou  a  passar  por  uma  transformação.  Primeiramente  

não  negou  nenhuma  técnica  de  dança,  inclusive  a  clássica,  e  depois  aproveitou  o  que  

cada  uma  tinha  de  melhor.  Assim,  ocorreu  a  mistura  das  técnicas  de  dança,  como  a  

clássica,  a  moderna,  com  as  danças  populares,  sociais. 

339



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 

Atualmente,  nos  encontramos  nessa  pluralidade,  onde  cada  coreógrafo  tem  a  

liberdade  para  escolher  que  linguagem  de  dança  quer  utilizar  e  de  que  forma  pretende  

interagir  com  o  público.  Esse  momento  de  experimentação  é  consequência  da  

desestruturação  social  em  que  estamos,  onde  há  a  busca  de  modelos  que  orientam  

nossos  valores,  e  a  carência  deles. 

Essa  nova  dança  caminhou  mais  efetivamente  na  aproximação  com  a  realidade.  

Isso  pode  ser  observado  tanto  através  dos  temas  quanto  dos  movimentos  realizados.  

Tudo  é  permitido,  mas  com  uma  intenção,  com  uma  ideia.  Os  movimentos  do  

cotidiano  do  ser  humano,  associados  às  técnicas  de  dança,  buscam  propiciar  reflexões  

sobre  a  vida  contemporânea. “Conectar-se ao corpo, à dança/arte, relacional os conteúdos da 

dança entre si e tecer redes de conexões entre pessoas dançando já são formas de 

promovermos e incentivarmos vias de acesso, ramificações e conexões com a sociedade, com 

o mundo em que vivemos” (MARQUES, 2010, p.216). Além disso, há  o  respeito  pela  

individualidade  do  dançarino,  que  passa  a  reconhecer  seus  limites,  conhecer  suas  

possibilidades  e  fazer  com  que  os  movimentos  se  adaptem  a  eles. 

A  proposta  do pensamento emergente  busca  unir  dançarinos  e  dança,  interagindo  

mutuamente.  A  união  do  homem  consciente  dos  seus  movimentos  e  expressões,  com  

uma  dança  libertadora,  sem  negações,  que  abra  espaço  para  qualquer  técnica,  é  o  

início  de  uma  dança  em uma perspectiva não-reducionista.  Essa  integração  homem-dança  

se  dá  quando  esta  é  realizada  de  forma  consciente,  com  uma  linguagem  que  permita  

também  a  relação  com  o  público. “A dança como linguagem faz-se caminho para 

compreender, sentir, interpretar, elaborar (...) o mundo” (MARQUES, 2010, p.32). É  a  soma  

das  heranças  da  dança  moderna  e  da  nova  dança,  que  pertencem  a  esta  fase  de  

transição. 

A  dança  no paradigma emergente,  integrada,  una,  pode  ser  caracterizada  como  

tendo:  junção  das  técnicas  de  dança,  importância  da  expressão  e  consciência  corporal,  

utilização  da  técnica  como  um  meio  e  não  um  fim,  busca  da  integração  entre  homem  

e  dança, respeito aos limites corporais. Essa  dança  visa  atender  os  anseios  de  um  

pensamento  sem  reducionismos  e  total,  como  é  o  pensamento  emergente.   
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Considerações finais 

 

Percebe-se que nesse momento de transição, os valores estão se reorganizando, os 

conceitos sendo expandidos, as metodologias de ensino se alterando. A  dança  não pode mais 

ficar restrita a passos codificados, mas sim, buscando uma nova relação com a expressividade 

corporal, criatividade e contextualização.  

O paradigma emergente, ao contrário do tradicional, amplia as possibilidades de 

linguagens artísticas, expandindo o repertório de movimentos, signos e significados utilizados 

na dança. Essas diversas possibilidades se mostram na ruptura da aceitação apenas da dança 

clássica como arte, calcada no seu virtuosismo e tecnicismo. 

A compreensão de que “somos” nosso corpo e não de que “temos” nosso corpo, altera 

a importância que a sociedade tem dado à dança: essa, libertadora e criativa, reforça a visão 

de um homem uno, integralizado, sem  compartimentalizações, que o paradigma emergente 

busca. Obviamente se faz necessário aprofundamento de estudos acerca da temática 

apresentada, principalmente no âmbito educacional, em que as concepções de corpo e dança 

precisam ser discutidas em torno do paradigma educacional emergente. 
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A ESCOLHA NA ATUAÇÃO DOCENTE EM ARTES VISUAIS 
 

Paulo César Antonini de Souza1  
 

Grupo de Trabalho de Fundamentos 
 
Resumo 
Este artigo apresenta uma discussão em função da formação docente em artes visuais, tendo por base 
reflexões a partir da experiência com as práticas de ensino e o processo de formação desenvolvido no 
curso de Artes Visuais Licenciatura, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Considerando a 
escolha como uma possiblidade para a prática docente, e a curiosidade epistemológica que emerge da 
aproximação entre discentes e docentes em relação ao percurso da formação, o trabalho objetiva 
apresentar um recorte de uma investigação elaborada em função das escolhas acadêmicas para o 
desenvolvimento de suas monografias. Elaborado em forma de um ensaio, o artigo aponta questões de 
ordem constitutiva para a sustentação da prática docente. 
Palavras-chave: Formação em artes visuais. Epistemologia. Práticas de Ensino. 

Introdução 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser 
neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 
Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser 
professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. (FREIRE, 
1996, p.102). 
 
 

No sentido dado por Paulo Freire e apresentado no excerto acima, também abordado 

por outras autoras e autores que, fenomenologicamente, posicionam-se a respeito das práticas 

docentes que consideram o comprometimento das pessoas envolvidas com a Educação, de 

modo que esta seja capaz de promover transformações no mundo, este artigo se propõe a tecer 

algumas reflexões a partir da relevância de uma escolha significativa para o desenvolvimento 

de projetos na formação docente em artes visuais. Nos diálogos que estruturam o referencial 

teórico desta discussão, além de autoras e autores que colaboram para o exercício reflexivo, 

encontram-se excertos de trabalhos monográficos de dois acadêmicos2 do curso de Artes 

Visuais Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

                                                 
1 Doutor em Educação pela UFSCar/São Carlos - SP. Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado. Líder e pesquisador do Núcleo de 
Investigação de Fenomenologia em Artes (NINFA/UFMS). Pesquisador Associado da Sociedade de Pesquisa 
Qualitativa em Motricidade Humana (SPQMH) da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: 
paulo.antonini@ufms.br. 
2 Este artigo, na forma de um ensaio, apresenta em consequência do número limitado de páginas, o recorte de um 
trabalho maior, realizado com seis discentes e apresentado fenomenologicamente, no contexto de uma pesquisa. 
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A constituição desta construção para o artigo sustenta-se intencionalmente em uma 

tomada de posição, marcada por uma estética da ruptura, tendo como pano de fundo as 

escolhas de uma ação docente progressista que considera relevante para a constatação das 

aproximações entre teoria e prática, a produção teórica – originada na pesquisa – daquelas e 

daqueles em nome de quem se ordenam as discussões sobre formação de docentes. No sentido 

dessa proposta, Fazenda (2015) diz que: 

 
A emoção do ato de pesquisar é como a arte, única a cada contemplação. A estética 
de um achado é particular, individual, portanto imorredoura – quem dela não 
provou, diria, perdeu da vida o que ela tem de melhor. Quando se acha que se 
conhece, demora-se a acreditar no que se achou. [...] Subjugamo-nos ao que a 
pesquisa nos revela de corpo inteiro e, nesse ato de entrega, anulamo-nos para nos 
tornarmos inteiros, parceiros do conhecimento. (FAZENDA, 2015, p.12). 
 
 

Criado em 1980, em atenção à demanda para docentes de Educação Artística (nome do 

componente curricular que integrava de forma polivalente Artes Visuais, Música, Teatro e 

Dança), o curso de Artes Visuais Licenciatura da UFMS, representado pelo corpo docente que 

atua na formação de profissionais para o ensino de artes visuais, busca por meio de 570 horas 

específicas para as práticas de ensino, promover a excelência acadêmica de suas graduandas e 

de seus graduandos. Essa excelência cujo sentido, dialogado entre um grupo de docentes e 

pesquisadores em roda de conversa na UFSCar, pode ser alcançado na fala de Hassimi Maiga 

(SILVA; BERNARDES, 2007), quando o pesquisador lembra que o conhecimento que se 

constrói na universidade deve ter suas raízes na vida de cada participante do processo 

formativo, sendo: “É importante saber como nós fomos educados, saber a respeito daquilo 

que nós sabemos. Se nós não sabemos como fomos educados, não seremos capazes nem de 

desconstruir e nem de reconstruir a universidade” (SILVA; BERNARDES, 2007, p.87). 

No processo de reconstrução da universidade se faz pertinente elaborar proposições de 

trabalhos que, por meio do diálogo e do respeito, tenham como um dos elementos fundantes 

do processo formativo: a curiosidade que desvela saberes e os transforma em conhecimento. 

Esse processo, colaborativo, acaba gerando os sentidos necessários para a compreensão dos 

processos educativos envolvidos na formação, que posteriormente, podem alimentar a prática 

docente ordenada por uma teoria de sentidos, porque se materializam em extasia: 
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A extasia (SOUZA, 2014), experimentada no decorrer de um processo de criação, em 

uma condição de transcendência em contato – mundano e promíscuo – com outras pessoas 

que vivenciam a manifestação criada, potencializa o início de novos processos de criação, 

uma vez que sua ordenação se elabora por meio de significantes comuns. Nesse sentido, 

retomo a reflexão desta condição para a prática docente, reforçando que:  

 
O que homens e mulheres dispostos realmente a compartilhar saberes, ensinando e 
aprendendo desde seus lugares no mundo – que podem ser na docência ou não – 
devem assumir como meio de se posicionar face aos outros no mundo, é a maneira 
como se prepara para realizar uma ação. É o modo pelo qual se lança no salto em 
direção ao vazio. É no reconhecimento das limitações, no compartir dos erros e 
acertos e no prazer de realizar essa troca comungada, que se delineiam os processos 
de criação para a condição de extasia. (SOUZA, 2014, p.237). 
 
 

No reconhecimento de nosso inacabamento, manifesto em nossas limitações, e no 

intuito de compreender os caminhos que estruturam a formação pedagógica docente no que 

diz respeito à excelência acadêmica almejada e, em um pressuposto de práticas que se 

realizam por significantes, gerando significados, iniciei desde 2014 a investigação sobre as 

temáticas escolhidas por licenciandas e licenciandos do curso de Artes Visuais para o 

desenvolvimento de seus Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Construída por meio da observação da realidade concreta (FREIRE, 1999), a 

investigação se estrutura fenomenologicamente (MERLEAU-PONTY, 1999) pela 

hermenêutica dos processos de criação que acadêmicas e acadêmicos durante o 

desenvolvimento de suas monografias externam no corpo de seus trabalhos. Somada a essa 

metodologia, também é relevante para os critérios de seleção dos trabalhos investigados, que 

exista uma aproximação existencial entre acadêmica/acadêmicos e o objeto ou objetivo de sua 

pesquisa. Recordando que: 

 
[...] para a fenomenologia, o fenômeno aparece como uma estrutura, reunindo 
dialeticamente na intencionalidade o homem e o mundo, a existência e a 
significação. [...] a cultura é o significante deste significado que é a existência. Ela é 
a existência significativa do homem através da história. É experiência mais primitiva 
e englobante, coincidindo com o término do processo biogenético de hominização e 
o início do processo histórico de humanização. É também a experiência mais 
duradoura, prosseguindo com o homem enquanto este existir, até o fim dos tempos 
(REZENDE, 1990, p.59). 
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Nessa perspectiva, além do tempo em que se realizam as orientações, existe um 

acompanhamento posterior, tangenciado por aproximações formais e informais onde se 

discute a formação, suas teorias e as relações objetivas destas com a prática docente. Nesse 

conjunto de ações é possível observar a continuidade, ou os fatores que contribuem para a 

impossibilidade da docência significativa, dos projetos de ação docente (materializados nas 

monografia e subsequentes projetos de curso3) das pessoas cujos Trabalhos de Conclusão de 

Curso foram observados. 

Apontamentos sobre a escolha  

No momento em que o homem, discernindo o tempo, conseguiu “atravessá-lo”, 
jogando para um passado até então incorporado a seu presente quase eterno, grande 
parte das forças mágicas, atuantes, que o comandavam, deu um passo decisivo na 
história da cultura. Iniciou-se aí, em termos de ensaios tímidos, a sua 
individualização. E enraizou-se nesta, a sua atividade docente. (FREIRE, 1962, 
p.45) 
 
 

Ao dialogar sobre o processo ontológico que envolve a postura docente, Paulo Freire 

(1962) destaca o sentido da criação humana para sua concretude, nos lembrando que o ser 

humano, consciente de suas potencialidades e da possibilidade de transcender, inventando e 

reinventado sua presença no mundo, constitui-se cultural e historicamente nas práticas sociais 

que vivencia.  

É relevante abordar neste momento, mesmo considerando que a expressão já foi 

utilizada anteriormente no corpo desse texto, a compreensão que se dá para prática social, 

pois, na abordagem aqui utilizada, é fundamental que o pano de fundo das reflexões reunidas 

seja interpretado sem equívocos conceituais, na expectativa de garantir o sentido que se busca. 

Desse modo, para Oliveira et al. (2014): 

 
As práticas sociais nos encaminham para a criação de nossas identidades. Estão 
presentes em toda a história da humanidade, inseridas em culturas e se concretizam 
em relações que estruturam as organizações das sociedades. Permitem, elas, que os 
indivíduos, a coletividade se construam. Delas, participam, por escolha ou não, 

                                                 
3 Em acordo com a Resolução nº 1, de 16 de janeiro de 2009 do Conselho Nacional de Educação (MEC, 2009), 
os Trabalhos de Conclusão de Curso de Artes Visuais – Licenciatura, devem contemplar, além da monografia, 
um projeto de curso, na temática desenvolvida na monografia, voltado para a Educação Básica. No curso de 
Artes Visuais Licenciatura da UFMS, esse projeto de curso deve contemplar dez horas/aula. 
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pessoas de diferentes gêneros, crenças, culturas, raças/etnias, necessidades especiais, 
escolaridades, classes sociais, faixas etárias e orientações sexuais. Participam 
pessoas com diferentes percepções e conhecimentos, em diferentes processos de 
trabalho e lazer, em diferentes espaços, escolares e não escolares. Nelas, as pessoas 
expõem, com espontaneidade ou restrições, modos de ser, pensar, agir, perceber 
experiências produzidas na vida, no estudo de problemas e dificuldades, com o 
propósito de entendê-los e resolvê-los. (p.35). 
 
 

Ao considerar as práticas sociais no contexto escolar, expandimos nossa compreensão 

a respeito dos fenômenos que se desenvolvem naquele ambiente e nos desafiamos a lançar 

outros olhares para a compreensão das relações de ensino e aprendizagem e para os processos 

educativos realizados nesse contexto, que podem em sua essência colaborar para fortalecer o 

trabalho docente. Essa possibilidade se verifica quando consideramos que as práticas sociais 

se desvelam como espaço de re-conhecimento entre as pessoas que dela participam e, nas 

escolas, têm vez durante os intervalos de recreio, nas entradas e saídas, nos pontos de 

encontro fora da perspectiva formal de ensino. 

A troca de saberes, que se realizam durantes as práticas sociais, envolve a 

intencionalidade de uma vivência que percebe o mundo e os outros no mundo, contribuindo 

para a ordenação dos valores pessoais, da relação empática, dos temas, da forma como cada 

um elabora os modos de se comunicar com os outros no mundo, das escolhas que fazemos no 

desenvolvimento de nossas ações.  

Nesse contexto, é sempre oportuno trazer à luz do diálogo o que se pode compreender 

a respeito da escolha em face das práticas sociais humanas. Essa necessidade em 

problematizar a escolha é fundamental para evitar pressupostos de que toda e qualquer pessoa 

pode agir no mundo em face de um querer, tendo por certo que a “[...] escolha não suprime o 

que não é escolhido, mas o mantém à margem.” (MERLEAU-PONTY, 1991, p;143). 

Desde nossa concretude, devemos saber que a escolha está associada à possibilidade 

de escolher, em um pressuposto de liberdade que nos permite, desde as relações de mundo em 

que nos encontramos situados, selecionar nossa preferência por isto ou aquilo. A indicação de 

uma preferência, por sua vez, vem de nossa experiência de mundo vivido, ou, do desejo a ela 

inerente. 

Quando dizemos que as pessoas têm escolhas, devemos ter em mente se a pessoa a 

quem consideramos dona dessa possibilidade, tem todas as condições para que possa além de 
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escolher, agir em função de sua escolha. Nessa gama de possibilidades, se encontra a faixa 

etária, o gênero, a raça e a etnia, a orientação sexual, a experiência, a escolaridade, a classe 

social, as relações econômicas, e quaisquer outros aspectos que condicionam o ser humano 

em um recorte situado dos outros e do mundo em que se encontra inserido. Como pontua 

Merleau-Ponty (2006): 

 
[...] escolher é escolher algo em que a liberdade vê, pelo menos por um momento, 
um emblema de si mesma. Só há escolha livre se a liberdade se compromete em sua 
decisão e põe a situação que ela escolhe como situação de liberdade. Uma liberdade 
que não precisa realizar-se porque está adquirida não poderia engajar-se assim: ela 
sabe muito bem que o instante seguinte a encontrará, de qualquer maneira, 
igualmente livre, igualmente pouco fixada. A própria noção de liberdade exige que 
nossa decisão se entranhe no porvir, que algo tenha sido feito por ela, que o instante 
seguinte se beneficie do precedente e, sem ser necessitado, seja pelo menos 
solicitado por este. Se a liberdade é liberdade de fazer, é preciso que aquilo que ela 
faz não seja desfeito em seguida por uma liberdade nova. (p.585-586). 
 
 

A responsabilidade que advém juntamente com a escolha, e também na noção de 

liberdade que Merleau-Ponty apresenta, faz parte do projeto e de todo o percurso de Paulo 

Freire (1992; 1996; 2000; 2005) no que tange ao papel das professoras e dos professores em 

suas práticas4. É possível afirmar que, epistemologicamente, toda professora ou todo 

professor detém os instrumentos e os meios para agir com respeito à liberdade das pessoas 

com quem se envolve na educação. 

Porém, é significativo – como nos alerta Freire (2005) que saibamos a diferença entre 

liberdade e libertinagem. Esta última, a desculpa segundo a qual todas as pessoas podem fazer 

exatamente o que desejam, da forma que desejam, quando desejam, em resposta a um querer 

que atravessa a presença o Outro5. A educação deve trazer em sua essência a possibilidade de 

que o ser humano se reconheça nas ações propostas pelas professoras e professores, de modo 

                                                 
4 É importante que se observe que a abordagem de Paulo Freire à liberdade ultrapassa os muros da escola, 
considerando a presença do ser humano no mundo em todas as suas relações. A relação apresentada aqui respeita 
a discussão deste autor no que tange à formação e ao papel do docente. 
5 Em reflexão sobre essa questão, Paulo Freire diz que: “É interessante observar como, de modo geral, os 
autoritários consideram, amiúde, o respeito indispensável à liberdade como expressão de incorrigível 
espontaneísmo e os licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima de autoridade. A posição 
mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para 
quem não possível autoridade sem liberdade e esta sem aquela”. (FREIRE, 1996, p.108). 
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que os processos de ensino e aprendizagem se constituam modos para a contínua 

humanização de homens e mulheres no mundo. 

Nessa perspectiva, o acadêmico Marllon Cáceres, que desenvolveu uma investigação a 

respeito da presença de professores homossexuais que lecionam artes visuais em escolas da 

educação básica, apresenta um reflexão estruturada por todos os processos que constituíram 

sua formação. Para o acadêmico: 

 
Como professores de arte, em formação ou em atividade, temos que pensar, discutir, 
problematizar e refazer diariamente nosso estar no mundo em face do futuro, 
trazendo à luz as diferenças: das orientações sexuais, de gênero, as diferentes etnias, 
a diferença como um todo, de modo que, quando nos situarmos em nossa condição 
não seja preciso temer as consequências de uma sociedade que oprime as diferenças, 
principalmente as de ordem homoafetiva, mas que se possa compreender a 
existência da diversidade em todo o mundo, inclusive na escolas, e também, nas 
aulas de arte. (GONÇALVES, 2016, p.45). 
 

Nas teorias que sustentam a formação de docentes em artes visuais, desde os autores e 

as autoras que escrevem a respeito dos fundamentos para a área, sobre as poéticas e práticas 

em artes visuais, e especificamente aquelas e aqueles que apresentam reflexões sobre o ensino 

de arte, existe o consenso de que se respeite o saber e a cultura do público discente. Nesse 

material, com os quais licenciandas e licenciando têm contato desde seu primeiro semestre de 

formação, existe uma preocupação latente para que sua capacitação seja fundamentada para a 

futura prática docente.  

Com base nas reflexões sobre a fundamentação necessária para prática docente, 

constituída também por ações e atividades fora dos muros da universidade e tendo como parte 

de seu processo de conclusão no curso, uma investigação envolvendo a produção monográfica 

do curso de Artes Visuais Licenciatura entre 2013 e 2016, o acadêmico Israel Zayed pondera, 

em interlocução com Paulo Freire, que: 

 
Essa relação de ensino e aprendizagem deve ocorrer por via de mão dupla, 
educadores ensinam e aprendem e educandos aprendem e ensinam. É um exercício 
complexo e inesgotável, tanto por parte do arte-educador quanto do educando. A 
responsabilidade e o rigor exigem mais do que o saber conteudista, exigem um saber 
global do que é ser-humano. (SILVA JUNIOR, 2016, p.29). 
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Em ações que se estruturam desde as mais distintas bases conceituais, o cuidado 

epistemológico pelo qual se ordenam as relações entre a teoria e a prática, dialogam 

continuamente com a oferta de possibilidades para que todas as pessoas envolvidas naqueles 

processos de ensino e aprendizagem, encontrem sentido em suas práticas. Nesse sentido, a 

experimentação estética e o incentivo à ampliação do repertório individual, do mesmo modo 

como é desejável que se promova na educação básica, também deve acontecer no ambiente 

universitário, e em ambos os espaços, esse processo epistemológico só se constitui de modo 

significativo quando se materializa desde a curiosidade investigativa do grupo discente: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [Fala-se hoje, com insistência, 
no professor pesquisador. No meu entender o que há de pesquisador no professor 
não é uma qualidade ou forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz 
parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se 
precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador]. Esses que-fazeres se encontram um no corpo 
do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando 
intervenho, intervindo busco e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.29). 
 
 

Corroborando com Freire, e apresentando também uma justificativa epistemológica 

para a vivência da pesquisa – por meio de projetos – no trabalho docente, Anamélia Buoro 

(1996) afirma que é necessário que nos pautemos por um novo paradigma de Ciência. 

Segundo a autora, ao nos abrirmos para essa outra possibilidade, reflexiva ao considerar o ser 

humano em sua totalidade, considerando que “[...] a mesma imaginação criadora que produz 

Ciência produz Arte” (BUORO, 1996, p.32); teremos pela Arte: “[...] uma relação mais 

consciente do ser humano no mundo e para o mundo, contribuindo na formação de indivíduos 

mais críticos e criativos que, no futuro, atuarão na transformação da sociedade.” (BUORO, 

1996, p.33). 

Considerações 

Sem a possibilidade de encerrar essa discussão, considerando que enquanto um 

processo de formação estamos em contínua elaboração de nossa presença no mundo, inclusa 

aí as reflexões sobre nossa própria constituição, é significativo que consideremos as relações 
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de ensino e aprendizagem em todo o alcance de suas representações. Ao compartilharmos – 

no sentido dialógico que essa ação carrega – nossas experiências, expectativas, desejos e 

possibilidades de realização em face da nossa incompletude, sinalizamos para os outros e nos 

permitimos um caminhar constante em direção ao horizonte de possibilidades que o mundo e 

a prática docente podem nos oferecer. 

Na perspectiva de que enquanto docentes, situados em um recorte que nos permite a 

escolha em face de nossas práticas, ter ao nosso lado em co-laboração, todas as pessoas que 

convivem conosco nos espaços de formação, ordenando os temas, sugerindo os caminhos, 

estudando as técnicas e desenvolvendo os processos de investigação que sustentam os 

processos de ensino e aprendizagem, estaremos de forma inabalável empreendendo a prática 

progressista em nossas ações. Com a certeza de que estas escolhas são parte de nossa 

possibilidade de ser docente. 
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Resumo 
Estudos baseados na semiótica peirciana podem contribuir para a compreensão de diversas linguagens. 
O presente trabalho utiliza o conceito de signo indicial peirciano e estudos referentes à fotografia-
expressão e à fotografia impressa em fine art para considerar a hipótese de que a materialidade e a 
forma com as quais a fotografia é apresentada ao espectador podem influenciar em sua semiose. Em 
um mundo onde a fotografia se tornou quase totalmente digital, a impressão fotográfica se tornou um 
pouco rara e sem muita atenção para a sua qualidade, a fotografia em forma física e palpável acabou 
sendo deixada de lado pela sociedade. Esse trabalho traz argumentos para demonstrar a importância da 
fotografia impressa em alta qualidade demonstrando, também, a importância de se utilizar diversos 
materiais artísticos que contém qualidade estética e de alta durabilidade para a observação dessas 
fotografias como objeto de arte. Para desenvolver essa ideia, trazemos uma análise de uma fotografia 
impressa originalmente em fine art do artista Bruno Veiga que foi observada pessoalmente no Museu 
de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. O trabalho também tem 
como objetivo contribuir para uma reflexão sobre a importância de se observar a obra de arte original 
ao invés de apenas as suas reproduções e como isso pode afetar no ensino das Artes Visuais.  
 
Palavras-chave: Fotografia-expressão; semiose; Bruno Veiga. 

1. Introdução 

A invenção da fotografia é datada como tendo ocorrido em 3 de julho de 1839 

quando Daguerre conseguiu fixar uma imagem da câmera escura, câmera esta que já era 

utilizada desde a época de Leonardo da Vinci, no século XV. Na verdade, outros estudos 

nesse sentido já eram feitos em outros lugares do mundo também. Proença (2010) relata que 

Hércules Florence já estava fazendo, desde 1833, no Brasil, pesquisas sobre a técnica de 

registro de imagens.  

Desde o surgimento da fotografia, paralelamente às discussões de sua descoberta, há 

uma série de debates acerca da técnica e das suas funções sociais, as quais são relevantes para 

o estado da fotografia como linguagem, campo no qual se insere este texto. 

                                                 
1 Mestranda em Estudos de Linguagens pela UFMS e bolsista da CAPES. Especialista em História e Cultura dos 
Povos Indígenas – UFMS. Formada em Técnico em Processos Fotográficos – SENAC/MS. Licenciada em Artes 
Visuais pela UFMS. E-mail: mariana_arndt@hotmail.com. 
2 Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Uniderp. E-mail: eluizabortolotto.ghizzi@gmail.com 
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Trabalhando o reconhecimento da fotografia como obra de arte, pretende-se, com 

esse estudo, compreender importância semiótica da materialidade dentro da fotografia em fine 

art. Para isso, trabalhamos com a semiótica peirciana e estudos sobre fotografia-expressão e 

em fine art. Também realizamos a análise de uma obra de Bruno Veiga, fotógrafo que 

trabalha com impressão em fine art, tomando como objeto de estudo a importância de sua 

materialidade para a recepção da obra, considerando, também, a importância da observação da 

obra para o ensino de arte. 

Para os devidos fins, o trabalho utiliza, na primeira parte, para falar sobre o icônico, 

o indicial e o simbólico na fotografia Dubois (1993). Na segunda parte, para compreender a 

mudança da fotografia-documento para a fotografia-expressão, utiliza Rouillé (2009) e 

Santaella (2016). Já na última parte, para realizar uma análise de duas obras de Bruno Veiga, 

utiliza Ostrower (2014), Bittencourt (2015), Villegas (2017), Salles (2013), Losada (2010). 

2. Desenvolvimento 

2.1. O icônico, o indicial e o simbólico na fotografia.  

Dubois (1993), analisando as teorias da fotografia, separa três fases: a das teorias 

que entendem a fotografia como espelho do real (discurso da mimese); a das teorias da 

fotografia como transformação do real (o discurso do código e da desconstrução); a das 

teorias da fotografia como traço do real (o discurso do índice e da referência). 

A fotografia vista como um espelho do real é considerada uma imitação da 

realidade. Dentro dessa concepção, tem relevância a sua capacidade mimética (mímesis: do 

latim imitatio, que significa imitação ou cópia). A fotografia, aqui, é tida como um ícone3 do 

real. Nessa fase, desconsidera-se o gênio artístico, já que o fotógrafo é tomado apenas como 

um “operador da máquina”. Para Dubois (1993), a fotografia, nessa abordagem, não é 

considerada uma obra de arte, mas, uma documentação da realidade.  

                                                 
3 O ícone se reporta ao seu objeto por similaridade. Pode ser uma imagem (similaridade por aparência), um 
diagrama (similaridade por relações internas) ou uma metáfora (similaridade por significado). (SANTAELLA, 
2016)  
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Já na fase em que as teorias da fotografia a consideram uma transformação do real, é 

o seu caráter de símbolo4 que é destacado. Nessa perspectiva, considera-se que a 

representação fotográfica não traz o mundo real tal como ele é. Em Dubois (1993) nota-se que 

tudo no modo de produção influencia a imagem: o ângulo, o enquadramento, a transformação 

da tridimensionalidade para o bidimensional, a conversão de um mundo colorido para um 

mundo preto e branco (já que nessa época não havia foto colorida), a redução de um mundo 

cheio de sensações (tato, olfato, paladar, audição e visão) para uma produção meramente 

visual. Nessa perspectiva, a fotografia não é tida como inocente, e considera-se que a imagem 

pode trazer uma ideologia, como é o caso de fotos de jornais que tentam afirmar algo para 

seus leitores. 

A última fase descrita por Dubois (1993) é a das teorias da fotografia como traço de 

um real. Aqui ela é tida como um índice5. Nessa perspectiva, o foco é deslocado da aparência 

e do aparato para o objeto da fotografia. Assim, nota-se que, para que a fotografia exista, é 

necessário que uma realidade tenha sido posta em frente a uma máquina fotográfica para que 

os traços do real sejam registrados. A fotografia seria um traço (como uma pegada), de um 

determinado momento da realidade no espaço-tempo, independente de manter ou não 

semelhança com ela, ou de qualquer intencionalidade manipuladora.  

Uma das conseqüências dessas três vertentes teóricas é que hoje, quando se trata de 

fotografia, somos conscientes dos aspectos icônicos, indiciais e simbólicos que coexistem na 

imagem, embora algumas possam enfatizar mais um do que outro. Este trabalho aborda a 

fotografia em fine art e interessa-se por compreender o processo semiótico que a caracteriza. 

Segundo Dubois (1993), na condição de índice a fotografia é vista como tendo uma conexão 

física com seu objeto, uma singularidade, atuando por designação e atestação. Na fine art 

constatamos essas implicações. Ao mesmo tempo, porém, no que se refere às qualidades da 

imagem gerada, para a primeira teoria da fotografia têm o valor de imitação do real, já no caso 

da fine art perdem esse valor à medida que há um afastamento do figurativo e uma ênfase na 

abstração. E essa materialidade implica tanto na recepção da obra, quanto no ensino de arte. 

 

                                                 
4 O símbolo, que é um legi-signo, é construído a partir de leis ou convenções sociais.  
5 Quando se fala em índice, o seu fundamento é sua existência concreta. (SANTAELLA, 2016) 
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2.2. Mudança de paradigma: da fotografia-documento à fotografia-expressão 

As teorias da fotografia descritas por Dubois (1993) já traziam a fotografia como um 

espelho do real e seu aspecto icônico, e a fotografia como um traço do real e sua indicialidade. 

Em Rouillé (2009) encontramos os nomes fotografia-documento e fotografia-expressão 

respectivamente, para falar sobre esses diferentes tipos. Esse trabalho não trata sobre a 

fotografia simbólica, e se concentra mais na fotografia-expressão.  

O surgimento da fotografia como expressão pode ser analisado historicamente. 

Desde o seu surgimento, a fotografia vem se transformando; na época do ferro e do carvão ela 

era considerada apenas como documento, já na era da informação, que estamos vivendo, ela 

não deixou de ser documento, mas pode ser considerada, algumas vezes, muito mais uma 

forma de expressão e de comunicação do que documentação.  

Rouillé (2009) explica que a fotografia no âmbito cultural e artístico é recente. 

Surgiram transformações por volta dos anos 1970: criaram-se festivais, revistas, galerias; os 

centros de estudos na área cresceram e, com eles, as pesquisas também; aumentou a 

participação de fotógrafos em museus etc. Consideram-se essas transformações importantes, 

pois, com um aprofundamento das produções e pesquisas, há, também, um aprofundamento 

nas discussões e contribuições para essa forma de expressão.  

A obra “O instante decisivo”, de Bresson, foi escrita no apogeu da fotografia-

documento. Já a “Câmera clara”, de Barthes, foi escrita em seu declínio. Foram momentos 

históricos importantes para compreender a mudança de perspectiva. 

Segundo este mesmo autor, a fotografia-documento seria uma “depreciação das 

imagens em prol dos referentes” (ROUILLÉ, 2009, p. 137). Dessa forma, compreende-se que 

essa visão considera o que é fotografado muito mais importante que a própria fotografia em 

si. Dentro da fotografia-documento encontra-se a imagem-ação, muito difundida na Guerra do 

Vietnã, que trouxe um fluxo muito grande de fotografias, banalizando a violência. Na Guerra 

das Malvinas (1982) há uma diminuição do fluxo de imagens. Já na Guerra do Golfo (1991), 

por estratégia militar, apenas os militares selecionados poderiam fotografar o conflito. Rouillé 

(2009) coloca esses fatores como um “fechamento do mundo para a imagem”. 

Com o passar do tempo, na década de 1980, as reportagens começaram a sofrer uma 

roteirização. Ou seja: os fotógrafos não buscavam mais o furo de reportagem, mas uma 
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construção de imagens. Aquela imagem-ação, que tinha um contato direto com o mundo real 

como registro, documento, acaba por se modificar. 

A partir dessa modificação de posição, surgem obras fotográficas que tinham como 

referência não mais o mundo real, mas outras imagens. “Se a fotografia-documento era 

conhecida por imitar as coisas por contato, tais obras imitam somente outras imagens [...] os 

elos com o mundo se distenderam, rompeu-se o contato físico com as coisas” (ROUILLÉ, 

2009, p. 145). Já com o aparecimento de fotografia de celebridades, há uma perda de 

consistência com o mundo, a partir da ficção. 

A fotografia-documento acaba por ignorar os dados extra fotográficos, ao contrário 

da fotografia-expressão. A primeira traz uma impressão direta, já a segunda uma impressão 

indireta. A primeira traz um ideal de verdadeiro e proximidade, já a segunda traz inúmeras 

possibilidades e distanciamento. Apesar de uma ter nascido a partir da outra, há uma 

diferenciação. E essa mudança de perspectiva traz uma nova configuração dentro da 

fotografia. 

O regime da fotografia-expressão caracteriza, segundo o mesmo autor, “o elogio da 

forma, a afirmação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com os modelos” 

(ROUILLÉ, 2009, p 161). Ela não recusa totalmente a documentação, mas propõe outras vias 

que estão relacionadas ao mundo mais indiretamente. Neste âmbito aconteceu a Missão 

Fotográfica da Datar - em 1983, na França - que tinha como características de elogio à forma 

e individualidade do fotógrafo. Foi um momento em que o objetivo não era mais documentar, 

mas, buscar uma nova paisagem em meio ao caos: uma unidade imaginária que traria 

visibilidade ao que não era notado.  

A moda e a publicidade contribuem para que a expressão se torne ainda mais 

contundente. O sonho, a partir de “corpos-objetos perfeitos e inacessíveis” (ROUILLÉ, 2009, 

p. 166), torna-se ainda mais potente que a realidade, já que o comércio necessita ser 

alimentado. Acaba-se, então, por produzir uma imagem, a partir da realidade, que constrói um 

ideal. E, nessa perspectiva, o sentido não é registrado, como na fotografia-documento, mas é 

produzido e expresso.  

Rouillé (2009) coloca Robert Frank como um dos fotógrafos mais importantes para 

a definição da fotografia-expressão, pois ele acaba rompendo com a concepção perspectiva do 
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espaço, colocando sua individualidade na abordagem. Ou seja, o modo de olhar o objeto 

talvez importasse tanto ou mais que o próprio objeto. Frank acaba adotando a máquina 

fotográfica Leica, que tinha um pequeno formato e uma ação rápida e, por isso, era 

equipamento dos fotorrepórteres. A Fundação Guggenheim lhe concedeu uma bolsa para 

trabalhar com o que quisesse, o que lhe permitiu maior liberdade. A partir daí, nasceu um 

estilo nonsense. A máquina seria a libertação da maneira de ver e de fotografar.  

Outro fotógrafo mencionado pelo autor é o francês Raymond Depardon. Ele 

acreditava que sua fotografia valia tanto pela lacuna quanto pelo que mostrava, numa mistura 

entre o virtual e o atual, entre o subjetivo e objetivo, destruindo o projeto documental, 

surgindo, dessa forma, a incerteza, a insatisfação, o insucesso, a ausência, a imperfeição.  

A fotografia-expressão coloca o fotógrafo no centro do processo, diferente da 

fotografia-documento. Há, dentro da história da fotografia, alguns fotógrafos e 

acontecimentos que contribuíram para a mudança de perspectiva. O que era considerado algo 

apenas técnico e comercial, começou a ser considerado também um tipo de criação.  

 

2.3. A fotografia em fine art e a importância de observar a sua materialidade para o 

ensino de Arte – uma análise de uma obra de Bruno Veiga 

Como pode ser pensada a relação da materialidade da fotografia com a semiótica 

peirciana? Será que a forma com que a imagem é apresentada modifica a semiose produzida? 

E qual seria a importância no ensino de arte em observar pessoalmente uma fotografia em fine 

art? 

Losada (2010) faz uma relação entre a semiótica peirciana e a Abordagem 

Triangular de Ana Mae Barbosa. Nessa relação, segundo a autora, o “ver” é mais notável. 

“este é o nível da experiência estética pura e imediata, seja na apreciação das obras de arte, ou 

de qualquer outra coisa ou fenômeno que se nos apresente aos sentidos” (LOSADA, 2010, p. 

233) Para Losada (2010), o “ver” é uma parte muito importante para o ensino de arte, seria o 

“apreciar” da Abordagem Triangular, e em comparativo com peirce, estaria numa 

primeiridade. Também na Abordagem Triangular, o “contextualizar” estaria na secundida 

peirciana, e a prática (a produção) estaria numa terceiridade peirciana. Todas as três são 
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fundamentais para o conhecimento em arte. Porém esse trabalho trata mais dessa primeiridade 

do “ver”, do contato com a obra. 

Quando observamos uma pintura de um artista como Monet, em um livro didático, a 

nossa relação com ela será diferente daquela que teríamos ao visitar essa mesma obra em um 

museu e vê-la fisicamente. No museu enxergamos a obra com todas as suas cores e texturas; e 

são essas características que talvez não sejam fiéis em uma reprodução. Outro detalhe é o 

tamanho da obra: se o quadro possui 2m x 2m, por exemplo, no livro veremos apenas uma 

miniatura, o que impossibilita apreciar todos os detalhes da obra. E, mesmo se realizarem uma 

impressão da obra em tamanho real, de alta qualidade e com as cores fiéis, ainda assim, não 

estaríamos enxergando a totalidade da materialidade do quadro. Não apreenderíamos a 

textura, já que na impressão há uma falsa ideia de textura; não apreenderíamos a 

individualidade dos materiais utilizados: se a tinta é fosca ou brilhosa, se posso ver a marca 

das cerdas do pincel, se consigo ver um pedacinho da tela aparecendo. Portanto, a forma com 

que o signo em si é apresentado é importante para gerar determinados efeitos na mente do 

intérprete (interpretante dinâmico). Por outro lado, em imagens digitais, às vezes, podemos ter 

acesso a detalhes que talvez não víssemos a olho nu. Cabe ao professor encontrar os melhores 

meios para apresentar as obras aos alunos. Utopicamente, seria incrível se todos os alunos 

tivessem contato pessoalmente com as obras estudadas, porém, como poderíamos levar a 

turma em uma exposição no Louvre em Paris? Porém, constantemente há exposições 

acessíveis e é primordial ao ensino de arte que os alunos tenham essa experiência de contato 

direto com produções. 

Quando se trata de fotografia impressa acontece o mesmo que na pintura. A forma 

com que ela é apresentada modifica nossa relação sígnica com ela. Isso se deve ao fato de que 

quando um fotógrafo resolve imprimir sua obra, ele escolhe todas as características que ela 

deverá conter: tipo de impressão, tipo de papel (e qual é a sua textura), tamanho, qualidades 

dos materiais, se irá emoldurar e em qual moldura (formato, cor, tamanho etc), como irá expor 

a imagem: se pendurada em uma parede, deitada no chão, suspensa no ar etc. Todas essas 

escolhas partem do fotógrafo e não são aleatórias. Tudo parte do processo criativo do artista e 

de como ele pretende que a obra chegue até o observador.   
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O processo criativo do artista depende de toda a experiência de vida que ele traz 

consigo. Segundo Ostrower (2014, p. 10) “Intuitivos, esses processos se tornam conscientes 

na medida em que são expressos, isto é, na medida em que lhes damos forma.” Esses 

processos se dão a partir de um ser consciente-sensível-cultural. A parte sensível seria a parte 

do inconsciente ligada à sensibilidade. A parte cultural representa toda a construção em 

sociedade. Já a parte consciente seria mais ligada à percepção.  

Já quando se fala da interpretação da obra, a forma com que a informação é 

apresentada para nós é importante para a geração de significado. Segundo Salles “É 

importante ressaltar que o próprio processo, por vezes, carrega marcas da futura presença do 

receptor como, por exemplo, escolhas que sejam convincentes (a alguém), preocupação com 

clareza e desejo de sedução.” (SALLES, 2013, p. 54) A maneira com que processamos a 

semiose depende também da maneira com que os signos chegam à nossa mente, como 

lidamos com esse signo. E a maneira com que eles chegam à nossa mente, está muito 

relacionado às nossas experiências de vida, à natureza do signo, entre outras coisas. Portanto, 

o signo e o intérprete são essenciais para analisar o interpretante.  

Segundo Ostrower, as imagens referenciais seriam ordenações internalizadas. Na 

percepção, há uma seletividade, e, segundo a autora, “perceber é, de certo modo, ir ao 

encontro do que no íntimo se quer perceber.” (OSTROWER, 2014, p. 65). Fazendo um 

paralelo com Peirce, quando ele explica que o objeto não pode ser apreendido em sua 

totalidade, pode-se entender que cada parcela de características do signo apreendida por nós 

depende da experiência particular de cada pessoa. 

A fotografia em fine art é um tipo de fotografia-expressão associada à materialidade 

e de impressão altamente especializada, escolhida pelo fotógrafo devido às suas intenções. 

Losada (2010), citando Iser e Gombrich, fala sobre o repertório para o artista poder atingir seu 

público e suas respectivas estratégias:  
 
Quanto às estratégias, Iser afirma que – envolto por suas próprias referências 
contextuais – o artista produz sua obra dirigindo-se a um receptor imaginário que ele 
denomina como ‘leitor implícito’. O que interessa para Iser é o fato de que, enquanto 
objeto físico, a obra constitui apenas uma ‘estratégia’, isto é, um conjunto de 
‘instruções’ formuladas pelo artista para provocar certos efeitos no receptor. Para se 
tornar efetivamente um ‘objeto estético’, a obra precisa então ser ‘realizada’, ser 
complementada em suas ambigüidades, por meio da ‘participação do observador’; 
aspecto esse que Gombrich também destaca em sua teoria. (LOSADA, 2010, p. 243). 

360



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 

 
 

Ostrower utiliza o termo “materialidade” não somente relacionado a alguma 

substância, mas ligado ao que é formado e transformado pelo homem. E é a partir dessa 

materialidade que o homem se comunica. “As ordenações, físicas ou psíquicas, tornam-se 

simbólicas a partir de sua especificidade material” (OSTROWER, 2014, p. 35). O artista, a 

partir das possibilidades materiais, ordena, então, algumas possibilidades visuais, 

concretizando algo daquilo que foi imaginado. Em relação ao fotógrafo, o imaginado 

necessita encontrar equivalência na realidade, ou a realidade pode ser a inspiração para a sua 

produção, já que a fotografia precisa da realidade para existir. Segundo a autora, a criatividade 

é inerente à condição humana e para que esse potencial criador seja concretizado, a 

materialidade seria essencial.  

Quando se fala em fine art, a materialidade possibilita diversas potencialidades 

criativas ao fotógrafo além daquelas que ele já tem com o uso da câmera. O processo criativo 

somado à qualidade material acaba por elevar a qualidade artística da obra. Podemos 

considerar que “O artista não cumpre sozinho o ato da criação. O próprio processo carrega o 

futuro diálogo entre o artista e o receptor” (SALLES, 2013, p. 54). Ou seja, tanto o artista e o 

signo, quanto o receptor tem o seu papel dentro da semiose. A maneira com que o signo é 

apresentado modifica a relação entre o receptor e a obra de arte. Segundo Bittencourt:  
 
[...] o termo fine art também categoriza um estilo de fotografia, que não apenas se 
preocupa com a estética na criação da obra, ou seja, não leva em consideração 
somente a forma com que a imagem é apresentada, mas valoriza principalmente seu 
caráter artístico (BITTENCOURT, 2015, p. 21 e 22). 
 

O atual trabalho aborda a fine art como tipo de impressão fotográfica de alta 

qualidade com foco nas questões da impressão e dos tipos de papel. Duas características 

principais dessa impressão são a qualidade e a durabilidade. Dentro dessa produção, percebe-

se a importância dada ao tipo de material utilizado: pigmentos minerais, papéis de algodão e 

de alta qualidade com PH neutro que faz com que a impressão dure até 250 anos. Até mesmo 

a qualidade do impressor (fine art printer) é considerada ao se produzir uma obra. Algumas 

pessoas utilizam o termo “impressão fine art”, outras utilizam o termo francês “giclée”, que 

significa “jato de tinta”. (VILLEGAS, 2010) 
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Como já foi dito, em fine art, a forma com que a obra é apresentada é importante 

para a sua observação. Escolhemos, então, um artista cuja obra pudemos ver pessoalmente, 

com atenção para a impressão de seus trabalhos. No caso, foi uma exposição que aconteceu 

no Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande - Mato Grosso do Sul (MARCO/MS), 

em Junho de 2016. A série exposta no MARCO/MS se chama “Subúrbio”. 

 

 
Fig. 1. Captura da fotografia do site de Bruno Veiga, da série “Subúrbio 

 
Fonte: Site Oficial de Bruno Veiga 

 

Pensamos em utilizar essa obra para a análise, devido à diferença de significado 

produzida quando se está diante da representação digital (como no caso da imagem 

apresentada neste texto) e quando se está diante da impressão em fine art. O papel, dentro 

dessa técnica, permite novas possibilidades de representação da realidade. Como um signo 

diferente do digital, o papel e o pigmento mineral dotam a imagem de certa concretude, 

semelhante à da realidade fotografada, dando a impressão de que quase podemos tocar nos 

azulejos e na grade da obra. É uma imagem bidimensional com um “que” de 

tridimensionalidade, devido aos materiais utilizados. Como se os azulejos estivessem no 

primeiro plano, logo depois a grade e, num terceiro plano, o fundo. Além disso, o tratamento 
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das cores, associado ao papel quase faz lembrar uma pintura hiperrealista, entre outros, 

porque temos um realismo fotográfico associado a uma mancha pictórica que assume 

qualidades próximas à da pigmentação obtida com tintas usadas pelos pintores..  

Observando essa obra no formato digital ou impressa em impressoras comuns, não 

se percebe a totalidade da obra em si. Apesar das imagens impactarem por si só, mesmo 

observadas digitalmente, quando as observamos impressas em fine art o efeito que causa se 

intensifica, e acaba-se compreendendo a importância do material para a produção fotográfica. 

O efeito de realidade se torna maior dessa forma. Portanto, pode-se considerar que a semiose 

foi modificada a partir do signo indicial.  

3. Considerações finais 

A partir da semiótica peirciana podemos compreender algumas coisas do mundo, não 

incomuns, porém, esquecidas. Nesse trabalho, os estudos desse teórico contribuíram para a 

compreensão da relação triádica entre objeto, signo e interpretante. Quando há uma 

concretização entre as potencialidades de interpretação na mente do receptor do signo (o 

intérprete), podemos chamá-la de semiose. Para que ocorra essa semiose, todas as três partes 

dessa relação têm importância, porém, nos detemos, neste trabalho, na recepção do signo pela 

mente.  

Segundo nossa hipótese, a recepção do signo, que representa o objeto, é modificada 

quando aspectos do signo também são modificados. Ou seja: se uma pintura é apresentada em 

sua forma original será apreendida de forma diferente se o contato com a mesma pintura é 

através de uma imagem em um data show, por exemplo. O mesmo acontece quando falamos 

de fotografia. 

Dentro do campo da fotografia, há uma separação entre fotografia digital e fotografia 

impressa ou revelada (como antigamente). Na impressa, o que de maior qualidade podemos 

encontrar é a impressão em fine art. Quando observamos uma fotografia digital, a calibração 

do monitor do computador pode influenciar em todas as cores; observamos a imagem em 

diversos formatos; e não há uma garantia de qualidade em sua reprodução. Já na fotografia 

impressa, todas as decisões que o pintor tem durante sua produção, o fotógrafo acaba tendo 
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também: quais cores utilizar, quais formatos, a forma com que a fotografia será apresentada, 

onde será exposta etc. Ou seja: tudo o que é relacionado a sua materialidade é importante. 

Quando transpomos essa importância ao ensino de arte, começamos a entender a 

relevância em observar uma obra pessoalmente e propor idas à exposições de arte com os 

alunos. Pretendemos, com esse trabalho, sensibilizar os educadores para novas práticas no 

ensino de arte. 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo explanar algumas conceituações filosóficas sobre a palavra 
estética, demonstrando a reverberação e importância das suas ações práticas e efetivas em sala de aula 
como construtor crítico e social. A pesquisa tem como base teórica os estudos de Jorge Larrosa, 
Marcos Villela e a Poética de Aristóteles como estimulador a questionamentos e propulsor de 
vivências que venham auxiliar na ligação intrínseca pensamento/corpo. Como proposta prática na sala 
de aula, realizamos uma construção escultural da deusa de Willendorf em sabonetes junto de leituras 
dos autores citados acima, seguido de debates sobre as sensações, os saberes construídos ou 
desconstruídos e demais percepções obtidas, mesmo sendo elas negativas. As aulas foram realizadas 
na EEEP Dona Creusa do Carmo Rocha com os alunos de primeiro ano do curso técnico de 
Administração. O título do trabalho demonstrado como Observ (ação) nos remete a esta constante 
busca do observar o outro, a si, a observar as sensações que perpassam pelo corpo e principalmente 
agir diante daquilo que lhe é proposto. É uma ação diante daquilo que se fez parado. Para-se para 
melhor absorver; e age-se como resposta ativa daquilo que se foi absorvido, sentido. Esta inicial 
pesquisa nos revelou necessária quanto a novas ressignificações, olhares e principalmente novo sentir, 
tendo em vista que a estética é exatamente esse momento de pausa para sentir e compreender o que 
estamos sentindo. 
Palavras-chave: Estética. Saberes. Sentir. 
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Introdução 

A palavra estética desde que foi usada dentro do vocabulário filosófico4, que se tem 

noticia, sofreu várias ressignificações passando pela vertente da objetividade-subjetividade, da 

beleza como busca pela verdade, utilidade, da representação do real, dentre outras.    

Atualmente a palavra estética vem sendo atrelada a lógica capitalista dos quais se 

criam clínicas estéticas que se referem á beleza exterior, comerciais de propagandas que 

circulam no nosso meio afirmando que para ser algo você necessita ter algo e que isto lhe 

torna belo e atraente. Então seria a estética o retorno á beleza como utilidade? E se sim, qual 

aspecto de utilidade que ela se refere? Baseia-se no ter ou na construção do ser?5 E de quais 

formas essa nova visão da estética influência no dia a dia e na própria educação? 

Se atentarmos, encontraremos clinicas para deixar os cabelos de tal forma, malhação 

para adquirir tal corpo, numa constante representação e repetição da lógica do ter e não do já 

ser. Processo que massacra e dilacera o sentido de corpo e da mente. Reinventa-se novos 

corpos, novos pensamentos como se o homem fosse um objeto que precisa constantemente 

mudar pra se fazer interessante numa prateleira á venda. Esta mudança não está pautada no 

livre pensar ou na própria mudança interna que se faz necessária, e sim, numa imposição 

ideológica que se vai adentrando no conceito de belo/útil de forma (in) consciente.  

   Esta lógica também nos acompanha no molde educacional onde toda a estrutura se 

baseia para que os educandos adquiram mais conhecimentos, independentemente de serem 

estes aprendidos realmente ou só memorizados como garantia de pontuações numéricas sobre 

o pensar. Poucas são as escolas que se trabalham se atentando para o que os educandos 

possuem dentro de si. É uma lógica mercantilista de sempre adquirirem mais. Tais ideologias 

aparecem também sobre os meios midiáticos onde trazem consigo a necessidade de absorção 

                                                 
4 De acordo com estudos bibliográficos a palavra estética foi introduzida por Alexander Baumgarter em 1750 e 
se referia ao conhecimento sensível.  
5 O ser aqui precede aquilo que se é através das e com as escolhas que se faz. É o sujeito que existe do que o 
mundo proporciona (exterior) interligado com as suas escolhas (interior). É o diálogo com sua essência numa 
constante interação entre o interior e exterior na transformação social e de si. Este ser pode ser influenciado por 
objetos e ideologias do ter, vindo o ser a sofrer alterações por este, por isso da importância de se deixar 
descobrir-se e de ser responsáveis pelas escolhas tomadas, tendo consciência dos “ter” que é apresentado ao ser.  
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de informações e opiniões.  Foi pensando nisto, que iniciamos o processo de estudo sobre os 

conceitos atrelados a palavra estética e como esta poderia nos auxiliar no processo 

educacional.  

A pesquisa aqui apresentada é apenas parte dela, já que continuaremos a estudar e a 

propiciar vivências que possam nos auxiliar quanto a esta temática. Buscaremos apresentar 

aqui os conceitos da palavra estética sobre os olhares de Jorge Bondía Larrosa, Marcos Villela 

Pereira e a tradicional Poética Aristotélica. Citaremos outros autores que buscarão dialogar 

sobre a temática e o traremos nesta primeira etapa do trabalho diante de uma vivência 

realizada na EEEP Dona Creusa do Carmo Rocha onde os educandos do primeiro ano do 

Curso Técnico Administrativo tiveram espaço para dialogar sobre a estética e vivenciar uma 

construção da escultura da Venus de Willendorf em sabonete. Foi uma ferramenta encontrada 

para associar a sociedade matriarcal e sua representatividade na fertilidade, bem como a 

diferença estrutural da estética associada ao conceito de beleza da nossa atualidade.   

 
A Aisthetiké/Estética 
  
O significado da palavra estética foi com o tempo se modificando de acordo com a 

cultura e o tempo no qual ela se inseria. Sua origem, do termo grego, é aisthetiké, que se 

refere ao que é percebido, notado. Diz-se sobre o viés do sujeito que percebe, que olha e que é 

atravessado por esse objeto e/ou sujeito observado, criando e sentindo sensações que podem 

ser desconhecidas ou já conhecidas, estabelecendo novas ressignificações.  

O sujeito que se permite vivenciar isto, já não é mais o mesmo, pois algo se modifica 

nele, acrescentando a si um novo aprendizado que pode ser formador de opinião ou não. Pode 

apenas representar uma nova descoberta que não se limita a estruturação das palavras já 

conhecidas e que, portanto, fica na inviabilidade de representá-la sobre forma de opinião ou 

informação.  

A aisthetiké é singular a cada sujeito. Cada um tem um modo de sentir/vivenciar 

diferente. O que é observado, sentido por um, pode não fazer sentindo nenhum a outro, por 

isso da sua mais diversa significação dentro da sociedade, pois cada um buscará, á sua 

maneira, descrever aquilo ou aquele sentimento dentro de uma forma, de um padrão 

estabelecido ou não. Porém, para o significado não se abranger por demasiado e se perder no 
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vazio do ‘entre-ser’, a palavra estética se lançou no que se refere ao conceito de beleza, e esta 

por sua vez se abrangeu em mais significados temporais/culturais, passando pelo encontro de 

beleza a algo que era bom; de beleza como sinônimo do bem em relação ao espírito; e dentre 

outros. O fato é que a estética (aisthetiké) se estruturou como o estudo do que é belo na arte 

ou manifestações artísticas e como Filosofia da Arte. Lembremos que toda ela se estrutura 

sobre uma base concreta: o sujeito que sente e observa.  

È desta forma que Larrosa6 começa a destrinchar que para haver a estética é necessário 

se permitir a vivenciar, utilizando a mesma palavra que ele, a experimentar. Villela7 descreve-

nos que antes do experimentar há o se permitir a desenvolver uma atitude estética que é dada 

de maneira desinteressada, tal atitude estética requer do espectador, do criador ou até mesmo 

do crítico, que não deixa de ser espectador, uma posição de pertencimento, de permissão a se 

deixar ser tocado por tal vivência. Larrosa (2002) nos lembra de que a todo o momento 

podemos viver e mesmo assim não ser atingidos por sentimento nenhum, de acordo com ele:  

 
“Depois de assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro ou 
uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola, 
podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos que temos mais 
informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que 
nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos nada nos 
sucedeu ou nos aconteceu.” 
(LARROSA, 2002, p.22) 

 

É notório averiguar que em pleno século XXI e diante de um sistema capitalista, cada 

vez mais somos cobrados a sabermos de algo. A cada dia que passa mais crianças e 

adolescentes assumem responsabilidades e são impedidas de brincar, conversar, ter momentos 

de ócio criativo, de socializar. O mesmo se passa com os adultos que recebem diariamente 

através de comerciais seja em televisões, rádios, banner e etc, anúncios subjetivos que 

determinam o ser com o ter e que para ser precisam ter cada vez mais, impossibilitando-os o 

livre acesso ao sentir voluntário, desinteressado, como cita Villela (2012). Até os idosos são 

                                                 
6 Ver Larrosa, Jorge Bondía. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 
Educação, Campinas-SP. Jan/Fev/Mar/Abr 2002 Nº 19. 
7 Pereira, Marcos Villela.  O limiar da experiência estética: contribuições para pensar um percurso de 
subjetivação. Pro-Posições, Campinas, v. 23, n. 1 (67), p. 183-195, jan./abr. 2012. 
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impedidos de ter uma experiência estética completa, se é que existe a completude em tal ato, 

pois são renegados e lançados á beira da sociedade em local de esquecimento na sua grande 

maioria.  Sobrevivem em meio ao tempo corrido onde tudo se passa, mas quase nada se sente, 

pois não há o tempo/espaço necessário a cada individuo de sentir conforme a sua 

singularidade. Complementando este pensamento junto ao que Villela (2012) declara quanto à 

atitude estética, veremos que “A atitude estética é uma atitude desinteressada, é uma abertura, 

uma disponibilidade não tanto para a coisa ou o acontecimento “em si”, naquilo que ele tem 

de consistência, mas para os efeitos que ele produz em mim, na minha percepção, no meu 

sentimento.” (Villela, 2012, p.186). Se percebermos o Marketing estuda como o cérebro 

humano capta informações e a toma para si, desta forma, estamos aberto a algo e somos de 

certa forma, absorvidos por ela ou a absorvemo-las, mas isto não implica dizermos que 

estamos tendo uma atitude estética, pois ela não se resume meramente a estar aberto a e sim 

ao efeito ocorrido pela abertura a ... Quando Larrosa nos expõe o que foi citado acima, 

podemos interpretar, dentre tantas outras possibilidades, exatamente a exclusão da experiência 

estética, mesmo que esta se der de forma inconsciente. E esta possibilidade de exclusão se dá 

inclusive através do processo escolar, como modelo educacional onde se preza o ter sobre o 

ser. O mesmo padrão estipulado pelo sistema capitalista. Proporciona-se nas escolas, óbvio 

que não generalizado, pois cada ser absorve, sente e interpreta diferente, o acúmulo de 

conteúdos, de informação em prol da experiência/sentido como se este não fizesse parte da 

construção significativa do saber. É diante disto que Duarte Júnior (1981) propõe a construção 

significativa do saber pelo viés do sentir, levantando questionamentos mais uma vez sobre a 

funcionalidade da Arte na escola. Ele esclarece que já que a estética é visto como o estudo da 

beleza na Arte, esta deve ser incluída sobre esta vertente. Para ele a Arte dentro do meio 

escolar tem um papel essencial: o papel de humanizar. Cita que: 

 
“As soluções triunfantes me causam certo mal-estar. Talvez porque, historicamente, 
os vitoriosos tenham sempre arrastado consigo uma dose de crueldade. Pode ser, 
inclusive, que a verdade seja o oposto: não que a vitória gere a crueldade, mas que a 
crueldade seja mais vocacionada para o triunfo que a mansidão. A preservação do 
Índio e suas culturas, a harmonia do homem com a natureza, a salvação das 
florestas, rios e mares, a recusa a violência, a opção pelo pacifismo - todas estas são 
causas derrotadas. Elas não tem chance alguma frente ao poder econômico e ao 
poder das armas. E aqui está alguém que sugere que a educação seja pensada a partir 
da beleza - O que equivale a afirmar que o poeta e o músico são mais importantes 
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que o banqueiro e o fabricante de armas, o que sem duvida provocará sorrisos tanto 
nos vencedores quanto nos vencidos. (PREFÁCIO, 1981, p. 09)” 
 

  
 Ele nos demonstra que o ter se tornou tão importante que parece simplesmente que 

esquecemos respeitos básicos de qualquer um com o outro, consigo e com o meio no qual está 

inserido, e isto pode ser visto pela óptica, inclusive da questão escolar, no qual se insere mais 

conteúdos e que interpelam o educando ao sentir e ao refletir sobre suas ações. Ações estas 

que estão pautadas no pilar do eterno vencer, independente do custo, e de quais derrotas que 

ocasionara certa crueldade com outrem e consigo para se alcançar aquilo que foi almejado. É 

nesta perspectiva que se propõe a arte no intuito de despertar, resgatar a beleza novamente, 

lembrando que esta está atrelada a estética, ao grande experimentar e sentir da vida.  

 Larrosa (2002) também cita esta visão, que ele não atrela necessariamente ao sistema 

capitalista, mas interliga-a, explicando que o sujeito de hoje está intrinsecamente ligado á 

informação e a grande necessidade de opinião. De tudo deve-se saber um pouco e dele extrair 

uma opinião. Se, por algum acaso, o sujeito se pôr em frente a uma obra de arte e é 

extremamente tocado por ela por tal sensação que pra ele até o momento é inexplicável, este, 

pode-se se ver oprimido pela sociedade ou inclusive pelo que aprendeu dela por não saber 

descrever tais sensações, por não ter a opinião formada. O narcisismo ai toma parte da 

sociedade. Estamos tão firmes em nossa opinião que não abrimos espaço ao novo, ao simples 

gesto de ouvir o outro e tentar entender. Somos levados a sempre falar e reproduzir 

informações que em grande maioria acreditamos ser a nossa própria.  Preenchemos o vazio do 

ócio com palavras na internet, com palavras lançadas ao outro, porém pouco repensadas. 

Cortamos ou recusamos o tempo de reverberação do simples ‘vazio’ de uma palavra á outra. 

Tantas informações não deixa tempo para combinações e compreensões de modo geral. Se 

não temos tempo de sentir/experimentar como criar? Como reinventar a atualidade? Se não 

somos capazes de sentir, de viver o aqui e o agora, o que nos passa8, assemelha-se ao podar-

se enquanto sujeito humano capaz de transformação a si e ao meio no qual está inserido. 

Assemelhamo-nos ao robótico, aos corpos dóceis9, fáceis de serem comandados por 

                                                 
8 Grifo nosso para lembrar que o que nos passa e/ou o que nos acontece se refere a experimentar, a estética de 
forma dita. 
9 Ver Michel Foucault. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 37 ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2009. 
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ideologias que nos são implantadas, por incrível que pareça, por meio da informação. Como 

cita Foucault não há manipulação provinda de um senhor rico, mas de uma cadeia de pessoas 

pobres, ricas, padres, professores, família, políticos, enfim, das linhas de interesses e de poder 

que regem a sociedade. Se pularmos esta etapa do se permitir, de se ter uma atitude estética 

significa que estamos a pular também a ação da reflexão, da busca pelo nosso eu e pelo sentir, 

pela nossa própria abertura á transformação. Sem nada que nos atinja, que aconteça, que 

toque, nos tornamos seres que vagueiam sobre a terra nomeando-a de vida. É necessário 

romper com este ciclo e interromper esta sequência. É necessário 

 
“(...) parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço.” (LARROSA, 2002, p.22).  

 
 
 A pausa para o sentir e refletir são bem vindas. A fala está atrelada ao corpo, faz parte 

do corpo. Não se deve ignorá-la, porém não se deve se prender exclusivamente a ela como 

refúgio ao não sentir. Ela faz parte e é sincera, verídica se esta está atrelada a comentar o que 

nos acontece, pois ai ela é via de acesso ao sentir, ao experimentar, a viver. A opinião é diante 

daquilo que experienciamos e não em cima de algo que julgamos. Se nos pomos no lugar dos 

juízos, do automatismo, da opinião já pronta, estamos a tirar de nós a oportunidade de provar 

o novo, de nos encantar que nem criança que visualiza tudo como se fosse a primeira vez. 

Podemos assistir a uma aula, fazer uma viagem, visitar escola, e mesmo que não seja a 

primeira vez, ainda assim ser tocado por, ser sentido, desde que nos coloquemos nessa 

postura da atitude estética. Nessa local de abertura a e ao efeito ocorrido pela abertura a.  

 
A estética segundo Aristóteles 
 
 Já foi citado acima que a palavra estética se tornou referência à beleza e seu 

direcionamento quanto a Filosofia da Arte. Aristóteles também a analisou sobre essa vertente 
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artística. Atrelou a ela dois princípios realistas: a teoria da imitação, muito debatida e tida por 

alguns estudiosos como mal interpretada, e a catarse.  

 Para ele a estética que é atrelada a beleza residia na extensão e ordem. Na sua 

harmonia e proporção, revelando sua grandeza. Essas qualidades encontravam-se na arte 

enquanto imitações. Não imitação literalmente da vida, mas imitações das coisas das “(...) 

quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade” 

(Aristóteles, 1997, p.28). Eram ações de algo e que poderiam ser reproduzidas pelo ser 

humano, e se este poderia fazer coisas ruins, também poderiam fazer ações boas. 

 A arte teria ai uma função de melhorar o ser humano por viés da catarse. Se há a 

imitação de ações ruins, estas deveriam ocorrer para causar piedade ou medo para que o ser 

humano aprendesse com as ações observadas e não as cometessem. Há aí a purgação de si. A 

estética nesse parâmetro de mimesis não seria meramente a imitação tal qual como a palavra é 

colocada, mas a representação de ações que podem gerar transformações em si e no meio no 

qual está inserido.   

 Quanto a analise de beleza Aristóteles tem grandes contribuições no que se diz a 

respeito do ponto de vista do espectador. Por aquele que é observador e que se deixa 

perpassar pelas sensações do objeto observado. Aqui encontraremos ressignificações com o 

que Larrosa colocava sobre deixar que aconteça algo a si. Suassuna esclarece que:  

 
Aristóteles examina a fruição da obra de arte e as características da Beleza do ponto 
de vista do sujeito, do ângulo psicológico; isto é, estuda o que acontece no espírito 
do contemplador ao se colocar ele diante da Beleza, chegando á conclusão de que o 
prazer estético decorre da simples apreensão, gratuita e sem esforço. Do objeto pelo 
espírito do sujeito. (Suassuna, 2008, p.56) 

  
 
 Enquanto alguns se atentavam ao objeto, ações e/ou ideia de beleza. Aristóteles foi 

mais além e percebeu que a beleza, mesmo com seus padrões estabelecidos que a definissem, 

essa seria relativa perante o olhar do observador e que este ao ser pego pelos sentidos pela 

coisa observada era atingido de maneira gratuita, nada forçada, numa atitude desinteressada.10 

É através desse olhar que ele esclarece o prazer que o ser humano sente em ver e aprender 

com o que é visto, por isso de colocar a arte teatral dentro de uma estrutura que pudesse 

                                                 
10 Lembrando que este termo foi visto dentro dos estudos de Marcos Villela já citados aqui. 
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‘educar’ de forma indireta, e não necessariamente utilizada por ele dentro desse termo, por 

viés da purgação. É o momento que a arte assume papel transformador.  

É importante salientar que ele também coloca o grotesco na perspectiva do belo ao se 

referir à cena grotesca no qual sentimos prazer em observar. Na nossa atualidade e diante das 

tecnologias, hoje isto fica mais claro de ser observado. Enquanto a televisão noticia tragédias, 

pessoas ficam em volta a olhar e a fazer caretas, mas ainda assim, a observar. Para isto, 

Aristóteles fala que o prazer estar ligado à satisfação de perceber que o ocorrido foi com outra 

pessoa e não com você, e que ali estar à representação de algo que poderia ter ocorrido com 

qualquer um. É esta representação que Aristóteles define como imitação. Esta é a imitação de 

ações que são reproduzidas por pessoas agindo. Portanto, a beleza para ele não ficava no local 

do intocável como proponha Platão, e sim no local do possível, do real e no qual o ser 

humano aprenderia através e com ela. A beleza não se resumia meramente a visualização do 

belo, mas a satisfação e prazer de ser tocado por algo que é observado, mesmo que este esteja 

classificado como grotesco.  

 

Saber da experiência 

 

No inicio deste artigo trouxemos de forma breve alguns olhares de Larrosa sobre a 

palavra estética e que esta estava atrelada a outro conceito que ele determinou de Saber da 

Experiência. Não basta a experiência, é necessário tomar ‘proveito’ dela. Se a vivenciamos, se 

fomos tocados por algo, que este algo nos seja singular no processo de aprendizado. É como 

ele coloca: 
Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos 
dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da experiência não se 
trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos 
acontece.  (LARROSA, 2002, p.27).  
 

 

Falamos que é necessário estarmos aberto a recebermos algo, a sermos tocados por 

algo, mas que isto só fará sentido se nos apropriarmos disto como experiência pra vida. 

Muitas coisas não passam pelo nosso entendimento, mas passamos por aquilo, aquilo 

significou algo, marcou pra alguma coisa, mesmo que não saibamos pô-las em palavras. O 
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saber da experiência não está necessariamente atrelado á explicação, mas ao processo prático 

de resposta a como você lhe dar com aquela situação.  

Quando inserimos a vivência dentro da escola da qual já citamos aqui, na disciplina de 

arte, esta vivência reproduziu alguma coisa em alguns educandos, principalmente no sexo 

feminino. Ao fazerem suas esculturas em sabonetes11 da Venus de Willendorf, que é uma 

deusa gorda, distorcida perante o olhar atual da nossa sociedade em relação ao seu corpo (de 

modo geral). As meninas começaram a compreender a importância daquela deusa para aquele 

determinado período e cultura na qual a escultura estava inserida. Algumas trouxeram á fala 

de: “professora tudo é relativo, né? Essa mulher aqui, gorda desse jeito é a representação de 

beleza daquela época, né?”, enquanto outra respondia: “tá vendo como somos bonitas e a 

nossa sociedade atual diz que não?” 12. No meu ponto de vista elas se permitiram vivenciar 

aquilo não sobre o olhar da obrigatoriedade, mas do prazer de fazer, de criar algo e de ser 

tocado por aquilo que criavam ao mesmo tempo em que reproduziam a tentativa real da 

imagem da Venus impressa.  

No canto da sala, meninos riam e olhavam pras suas esculturas distorcidas e diziam 

como ela estava bonita. Percebiam que a beleza ia bem mais além do que aquilo que a mídia 

nos colocava. Analisavam-na sobre o olhar estético de que sente prazer ao ver algo que se 

criou e que ao mesmo tempo foi criado pela coisa. Pela mistura das sensações, pelo poder da 

arte de já não saber quem é o quê, mas o que são.  

Se compreendêssemos e se soubéssemos como trabalhar a educação sobre o viés da 

beleza como Duarte Júnior propusera, talvez teríamos o que Aristóteles colocava e Larrosa 

que citava:  
“(...) O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 
concreto em quem encarna. (...) mas somente tem sentido no modo como configura 
uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma 
humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de 
conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não 
pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da 
experiência de outro, a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e 
tornada própria.” (LARROSA, 2002, p.27). 

 

                                                 
11 Optamos utilizar este material por ser ele de fácil acesso á todos e de manuseio simples. 
12 Não a identificaremos aqui, pois para a pesquisa não é relevante saber a identidade real das jovens. 
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 Talvez esteja mais do que na hora de compreendermos que a educação é um processo 

de aprendizado individual, mas que este se dá em total convivência com outros e ao meio no 

qual faz parte. Que as palavras, as informações são necessárias, mas se estas realmente fazem 

parte do que o sujeito acredita e escolhe pra si, se esta está enraizada dentro das suas 

experiências e dos saberes que foram construídos por essas experiências. Dialogar sobre a 

beleza, sobre o sentir diante de uma sociedade que se demonstra desumana e embasada sobre 

o costume do ter parece-nos atualmente a melhor solução, fazendo-nos concordar com o olhar 

de Duarte Júnior quando propõe a educação pelo viés da beleza.  

 

Considerações Finais 
 

O titulo deste artigo “Observ (ação)...” não foi despropositadamente. Ele nos sugere o 

observar que está em olhar o outro, olhar a si mesmo, pois como Aristóteles nos dizia em sua 

Poética, aprendemos também através do olhar. Mas só olhar não é suficiente. Isto é um lugar 

de passividade, por mais que haja uma atitude do sujeito em olhar. Mas aqui sugerimos o 

observar regado de ação. Ação de perceber o outro, ação de propor vivencias educacionais 

que possam gerar a estética. Ação do sujeito observador de se por numa atitude propicia para 

receber algo, para sentir algo. O que levamos como sugestão foi algo simples, mas 

engrandecedor. Colocarmos-nos numa atitude estética, nos permitirmos desamarrar do ‘não se 

permitir pra não sofrer’ é construir um ser mais rico em saberes estético. Concluímos esta 

primeira etapa do trabalho afirmando e propondo a construção de vivencias no âmbito escolar 

que sejam capazes de trazer a estética no sentido mais amplo dela, independente de dar certo 

ou não, pois até isso é relativo diante de sujeitos diferentes que absorvem e compartilham de 

maneiras diversas. O que vale é se permitir e analisar os frutos dessa permissão quanto sua 

positividade e negatividade, atentando-se ao saber da experiência, pois uma vez que se 

aprende não se esquece e supostamente não comete a falha que por você foi determinado 

como falha.   
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Resumo 
O presente trabalho problematiza a conjuntura das primeiras publicações didáticas destinadas à 
Educação Artística, pari pasu com a análise das prescrições legais para a formação profissional de 
educadores pelas licenciaturas específicas, a partir da Lei 5.692/71. Ancorado na Historiografia da 
Educação, o estudo lança luz ao contexto político e legislativo para a produção de materiais didáticos 
naquela década no Brasil. Situa a produção de livros em coedição com Governo brasileiro na ação da 
Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), além da produção independente desse regime, 
responsável pela maioria de livros circulantes destinados à área. Enfim, o objetivo principal do estudo é 
tensionar tal gênero de publicação com as prescrições legais para a formação do educador no período 
da lei. Assim, dialogamos com autores que analisam aspectos da reforma da Educação pela lei de 1971 
(GONÇALVES e RANZI, 2012), bem como, como da história dos impressos escolares no Brasil 
(BATISTA, 1999; BOMENY et al, 1984, BITENCOURT, 2003). No conjunto das fontes, selecionamos 
documentos oficiais para a reforma, como os pareceres do MEC e as Indicações do Conselho Federal 
sobre a formação dos professores da área e a produção de matérias escolares, além d e livros didáticos 
para o ensino da arte produzidos no período, a exemplo da coleção da Editora FTD e da Editora LÊ. O 
estudo apresenta confluências e divergências entre a formação do professor pela legislação e as 
tendências gerais dos impressos voltados ao ensino da arte ao público escolar. Enfim, interessa-nos 
levantar aquele período de instituição da obrigatoriedade do ensino da arte e questioná-lo, aliás, em um 
tempo presente de debate sobre o espaço e objetivo do ensino da arte na escola. Desse modo, 
problematizamos a própria constituição de nosso campo de formação no Brasil, enquanto educadores 
em arte. 
Palavras-chave: Livro Didático. Formação de Educadores. História da Educação. Educação Artística. 

Introdução 

Esta pesquisa tem o objetivo destacar relações entre a produção de livros escolares para 

a Educação Artística e as propostas legais para a formação de educadores na área, mediante 

                                                 
1 Doutoranda em Educação na Universidade Federal do Paraná (UFPR) na Linha História e Historiografia em 
Educação. Mestre em Educação pela mesma Linha de Pesquisa. Graduada em Artes Visuais (UFPR). Integrante 
do Grupo de Pesquisa História da Educação: Instituições, Intelectuais e culturas escolares no Paraná (séculos XIX 
- XX). E-mail: amanda.siqueria.torres@gmail.com. 
2 Doutora em Educação e Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do 
Paraná. Coordenadora, junto ao CNPq, do GPHIE – Grupo de Pesquisa História Intelectual e Educação. 
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prescrições oficiais para as licenciaturas criadas a partir de 1973, em decorrência da reforma 

instituída pela Lei 5.692/71. Como fontes, ressaltamos documentos relativos às políticas para a 

publicação de livros didáticos da década de 1970, pareceres do Ministério da Educação (MEC), 

indicações do Conselho Federal de Educação (CFE) e textos de Valnir Chagas, relator do Grupo 

de Trabalho responsável pela Lei. Contamos também com as coleções didáticas “Comunicação 

pela Arte” (1975-1980) da Editora FTD, a coleção “Educação Artística” (1975-1978) da Editora 

Lê e o material didático do Estado intitulado “Artes Plásticas II”.  

 

Da legislação à produção de livros para a Educação Artística no Brasil 

O Decreto nº 66.600, de 20 de maio de 1970, do presidente Emilio Médici, criou o Grupo 

de Trabalho3 no MEC para propor atualização e expansão do Ensino Fundamental e do Colegial. 

Com isso, passou-se a denominar, respectivamente, o ensino primário (1º a 4º série) e o ensino 

ginasial (5º a 8º série) como ensino de 1º grau, obrigatório para todos, dos 7 aos 14 anos, e 

ensino colegial como ensino de 2º grau. O artigo 7º da lei também iria tornar a Educação 

Artística uma área obrigatória nos currículos de 1º e 2º graus.  

Situada no domínio mais amplo de “Comunicação e Expressão”, a Educação Artística 

dividia espaço com Língua Portuguesa e Estrangeira, em uma proposta anunciada como 

integradora dos campos. Com a criação de cursos superiores para esta nova área a partir de 

1973, previa-se que resultariam dessas licenciaturas, as especialidades de Música, Artes 

Plásticas, Desenho, Artes Cênicas, assim, atendendo “[...] a uma antiga e precedente 

reivindicação dos muitos que militavam no terreno das Artes (BRASIL, MEC, 1973).  

As formações contavam com duração de 2 anos, no caso das licenciaturas curtas, e com 

duração de 4 anos, nas licenciaturas plenas. Na opção de licenciaturas curtas, os professores 

estariam habilitados a lecionarem no 1º grau. Já na plena, lecionariam nos cursos de 1º e 2º 

graus. Na formação mais abreviada, os alunos cursariam a habilitação geral, composta por uma 

                                                 
3 O Grupo de Trabalho foi instalado em 15 de junho de 1970, na Faculdade de Educação da Universidade de 
Brasília. Era composto por 9 membros: Valnir Chagas (relator), padre José de Vasconcelos (presidente), Aderbal 
Jurema, Clélia de Freitas Capanema, Magda Soares Guimarães, Eurides Brito, Geraldo Bastos da Silva, Gildásio 
Amado e Nise Pires (SAVIANI, 1987). 
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parte comum do currículo de conteúdos mais gerais. Já na licenciatura plena, cursariam também 

a parte diversificada formada por conteúdos específicos. Essas licenciaturas teriam em comum 

os seguintes teores gerais: Fundamentos da Expressão e Comunicação Humanas e Folclore 

Brasileiro, Estética e História da Arte e Forma de Expressão e Comunicação Artística: Artes 

Plásticas, Arte Cênicas, Música e Desenho (BRASIL, MEC, 1973). 

Já a parte diversificada, presente na licenciatura longa, contava com habilitação 

específica em uma das quatro grandes áreas: Artes Plásticas, Música, Artes Cênicas ou 

Desenho. A exemplo disso, na habilitação em Artes Plásticas o licenciando contaria com os 

seguintes conteúdos na parte diversificada:  Evolução das Artes Visuais, Fundamentos da 

Linguagem Visual, Análise de Exercícios de Técnicas e Materiais e Técnicas de Expressão 

(BRASIL, MEC, 1973). Independente da escolha por licenciatura curta ou longa, de modo 

genérico, era previsto para esses cursos: 
 

A parte comum deverá revestir a tríplice função de, (a) na modalidade de curta 
duração, constituir-se um núcleo suficiente ao professor orientador de Educação 
Artística para suas atividades de ensino, sondagem de aptidões e iniciação ao trabalho; 
(b) na de duração plena, formar este mesmo núcleo e servir de base à escolha e ao 
cultivo das habilitações específicas; e (c) em ambas as modalidades, situar o curso no 
campo mais amplo de Comunicação e Expressão. Para atender-se esta última função, 
indicam-se estas duas matérias – Fundamentos da Expressão e da Comunicação 
Humanas e Folclore Brasileiro – de duas outras para a segunda: Estética e História da 
Arte e, sobretudo, Formas de Expressão e Comunicação Artística. Convenientemente 
reunidas e integradas, as quatro devem cumprir a primeira função, configurando o 
mínimo indispensável ao preparo do mestre polivalente que alcance, ou não, os níveis 
das habilitações específicas (CHAGAS, 1976, p. 34, grifo nosso). 
 

Como percebido, os currículos propunham a “polivalência”4, ao prever o professor 

único para diferentes formas de arte, o que significaria uma formação aligeirada e 

possivelmente incipiente. Isso se dava em acordo com os desejos de eficiência e economia no 

sistema de ensino, anunciados pelo CFE (BRASIL, MEC, 1971c). Contudo, o modelo não 

parecia suscitar críticas da parte dos educadores, conforme o documento do “1º Encontro para 

Estudo da Educação Artística na Escola de 1º grau”, de 1974, organizado pelo MEC em Belo 

Horizonte. Nos comentários e sugestões dos participantes, destacava-se que a Educação 

                                                 
4 A noção de polivalência não era inaugural, pois, retomada por Valnir Chagas em 1971, o termo já fora empregado 
pelo Conselheiro do CFE Newton Sucupira (1920-2007) nos anos de 1969, quando propôs licenciaturas compotas 
pelas áreas de Letras, Estudos Sociais e Ciências. 
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Artística “deveria ser integrada à educação geral e abranger uma gama variada de formas de 

arte” (MEC, 1977, p. 6-7).  

Entretanto, a ausência de possíveis reprovações, não significa que os participantes do 

Encontro aprovavam a polivalência, pois devemos considerar que, naquele momento, a recente 

conquista da área no currículo possivelmente resultou em entusiasmo para os professores que 

batalhavam pelo ensino obrigatório da arte na escola. Além disso, aqueles anos, marcados pela 

ditadura civil-militar5, não possibilitavam liberdade ampla para contestações advindas dos 

setores sociais. Além da polivalência, a formação também previa o estudo de Folclore Nacional, 

o estudo de Estética e de conteúdos da História da Arte. Mediante esse currículo, os livros 

didáticos específicos seriam considerados próprios se formulados a partir de uma visão de 

polivalência, apresentando os conteúdos das áreas de modo não hierárquico, mas integrado, 

como previam os documentos oficiais.  

Tal conjuntura sugere o quanto os livros para a Educação Artística se tornariam 

instrumentos mediadores e suportes significativos de saberes e práticas para aqueles novos 

educadores e alunos. Afinal, é possível que muitos desses professores fossem inábeis nas 

exigências previstas pela recente legislação. Não obstante, provavelmente havia, da parte deles, 

intenção de ensinar artes nas escolas sob a égide da nova lei, que antecipava ainda que quando 

a oferta de professores legalmente habilitados não bastasse às demandas ensino, permitir-se-ia 

que lecionassem, em “caráter suplementar e a título precário”, do seguinte modo:  
 

a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação para o magistério 
ao nível da 4ª série de 2º grau;  
b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com habilitação para o magistério 
ao nível da 3ª série de 2º grau;  
c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma relativo à 
licenciatura de 1º grau (BRASIL, 1971). 
 

A lei também ampliava as possibilidades de atuação na área, ao avaliar que, onde e 

quando persistissem a falta de professores, poderão ainda lecionar: 

                                                 
5 Esta expressão, conforme é designada por Nadia Gonçalves e Sirlei Ranzi é aqui adotada por se entender: “[...] 
que grande parte da população brasileira, além de empresários, políticos, religiosos estudantes e sindicatos, 
participaram – apoiando diretamente e/ou omitindo-se – dos governos desse período” (GONÇALVES E RANZI, 
2012, p. 7).  
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a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam concluído a 8ª série e 
venham a ser preparados em cursos intensivos; 
b) no ensino de 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em exames de 
capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos respectivos Conselhos de Educação; 
c) nas demais séries do ensino de 1º grau e no de 2º grau, candidatos habilitados em 
exames de suficiência regulados pelo Conselho Federal de Educação e realizados em 
instituições oficiais de ensino superior indicados pelo mesmo Conselho (BRASIL, 
1971). 
 

Com as múltiplas alternativas de atuação, o livro didático de arte surgiria como um 

possível contributo às práticas dos educadores. Estes livros seriam resultados de uma reforma 

que engendraria um conjunto de materiais específicos, mas, além disso, sobressaíam-se como 

produtos editoriais em um mercado caracterizado pela expansão do setor de publicações 

didáticas no Brasil, como ainda destacaremos. De todo modo, os livros escolares para o ensino 

da arte nasciam como objetos que pretendiam responder a necessidades daqueles educadores e 

alunos da educação em arte. 

O nascimento de dois livros: entre o impresso público e o privado para o ensino da arte 

A Lei nº 5.692/71 acabou por estimular a publicação de livros que anunciassem 

consonância com as exigências oficiais para a Educação Artística, dirigidas a alunos e 

professores das instituições de ensino públicas e privadas. O Parecer do relator Valnir Chagas 

nº 853/71 destacava as possíveis mudanças que a reforma suscitaria na organização dos 

currículos escolares e apontava para a obrigação do professor único nas séries iniciais, 

chegando-se aos anos finais com os professores das áreas específicas. Desse modo, a Educação 

Artística deveria ser “[...] ensinada conforme as qualidades pessoais e de formação de quem a 

ministrasse”. Diante da nova forma, o mesmo parecer tratava da diminuição do número de livros 

didáticos que os alunos necessitariam com tais mudanças, pois ressaltavam-se benefícios, como 

os de “[...] eficiência e economia para as famílias, as escolas e as comunidades dos estudantes” 

(BRASIL, MEC, 1971b). 

A partir da Lei, o Instituto Nacional do Livro (INL) passou a ser responsável pelo 

desenvolvimento do programa de coedição em acordo com as editoras, autores, gráficos, 

tradutores, distribuidoras e livrarias, para diminuir os custos das publicações. O projeto era 

marcado pelo número de programas que configuravam o desenvolvimento do Plano Nacional 
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do Livro Didático. Apesar disso, não ocorreu a diminuição dos custos para as famílias, como 

propunha o parecer. O período foi marcado por denúncias parlamentares e propostas políticas 

a respeito da necessária padronização do livro didático, estabelecendo-se um certo tempo para 

seu uso e para seu valor comercial, o que tropeçava nos interesses econômicos das editoras 

(BOMENY, 1984). Por fim, a padronização dos livros escolares não ocorreu. Em 1976, o INL 

foi extinto e a Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME)6 passou a ter a 

responsabilidade de distribuir livros didáticos para as crianças carentes da rede oficial de 1.º 

grau, contando com a contrapartida financeira. Os livros coeditados deveriam ser 

comercializados a preços módicos, em espaços que não atingidos pelas editoras particulares, 

tendo uma circulação complementar à das editoras privadas.  

O interesse das editoras em se acomodarem aos desejos do MEC para coeditar livros 

com a FENAME ocasionaram o aumento da produção e circulação de livros didáticos das mais 

várias áreas. Como exemplo dessas publicações, localizamos o livro “Artes Plásticas II” (1980) 

da coleção “Biblioteca Educação é Cultura”, produzido em uma parceria entre o MEC, a 

FENAME e a Editora Bloch. A figura 1 reproduz a capa e uma de suas páginas desse material. 

 

 

                                                 
6 Criada pelo Decreto nº 59.355/66, a Fundação decorria da Campanha Nacional de Material de Ensino (CNME), 
instituída ainda durante o Governo de Juscelino Kubitschek em 1956, tendo sua atuação alargada a partir de 1971. 

Fig. 1. Capa e página do Livro Artes Plásticas da coleção Biblioteca Educação e cultura, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SOUZA, 1980 
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A obra reproduzida na Fig. 1 foi desenvolvida para o professor, não sendo localizado o 

livro público para o aluno. Encadernado em formato brochura, esse tipo de impresso era 

produzido em dimensões diminutas, se comparado aos padrões atuais7, uma vez que os 

materiais da FENAME eram produzidos em extensões de apenas 17,5 cm x 13 

,0 cm. Impressos em preto sobre papel branco esses livros apresentam apenas as capas 

coloridas, como é possível notar também pela figura1, que mostra uma das 64 páginas do livro, 

nesse caso, abordando assuntos sobre desenho e gravura.  

Nesses materiais também predominavam pequenos textos e ofereciam imagens 

impressas em preto, a exemplo do estudo de Cândido Portinari na figura anterior. Além disso, 

não apresentam exercícios didáticos, mas, conteúdos sobre diversos temas, como gravura, 

pintura, desenho, escultura, artes do fogo, porcelana, história da arte. Esses aspectos ilustram, 

portanto, o espírito do livro considerado público para a formação do professor em arte.  

A despeito disso, destacava-se a vasta produção de livros para os estudantes, desde 

1970, por editoras que não estavam em regime de coedição com o MEC, a exemplo das Editoras 

FTD, LÊ, Companhia Nacional e Scipione, que publicaram títulos para o ensino de Desenho e 

de Educação Artística. Naquele contexto, o setor do livro escolar se destacava pelo crescimento 

do mercado de materiais didáticos no Brasil. Em especial, tal crescimento ocorria desde os 

primeiros incentivos financeiros pelos acordos MEC/USAID8 nos anos de 1960, marcados 

também pela ampliação do público escolar com a LDBEN/61, que estendia o ensino a um 

número maior de estudantes.  

Afinal, para que o material didático se tornasse o produto de maior consumo da cultura 

escolar, foi essencial a cooperação entre o setor editorial com o Estado brasileiro, pois, “[...] 

estabeleceram-se entre ambos tramas, por intermédio das quais o livro didático disseminou-se 

no quotidiano escolar, transformando-se no principal instrumento do professor na transmissão 

do saber (BITTENCOURT, 1993, p. 78). Assim, por um lado, empresas se associavam ao 

                                                 
7 Batista ressalta que os livros produzidos antes da década de 1970 possuíam dimensões físicas em torno de 17,5  
x 20, 5 cm. Para efeito de comparação, lembramos que as dimensões dos livros atuais têm em torno de 27, 5 x 20,5 
cm (BATISTA, 2004). 
8 Os acordos que ficara conhecidos como MEC-USAID tratavam-se de parcerias entre a agência USAID - Agência 
Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional e Ministério da Educação brasileiro. Os acordos 
interessavam tanto ao governo do Brasil, pelos recursos injetados pela USAID, como também, interessava à 
política dos Estados Unidos, que estava preocupada em manter laços com o novo regime político estabelecido em 
1964 no Brasil, com o intuito de impedir a circulação de doutrinas comunistas na América (BOMENY, 1984). 
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Estado, produzindo um livro direcionado aos professores munido de poucos recursos visuais, 

como as reproduções coloridas, em especial. 

Por outro lado, havia um segundo tipo de livro na produção independente das parcerias 

com o governo. Estas companhias não recebiam valores para coedição, mas, buscavam 

convencer o público de que seguiam as proposições legais na produção do material, como 

destacam os editores no texto de abertura da coleção “Educação Artística”, publicada entre os 

anos de 1975 e 1978:  
 

Com acerto, a legislação brasileira introduziu na área de comunicação e expressão a 
cadeira de Educação Artística também na escola de primeiro grau. Não se trata de 
“fazer artistas”: pintores, escultores, músicos, atores – mas, de despertar a criatividade 
dos jovens e ajudá-los a compreender e apreciar a arte, introduzindo-os, ao mesmo 
tempo, no uso deste meio de comunicação e expressão. Para ajudar você nesta 
aprendizagem, fizemos esta obra, apresentando os elementos básicos de Educação 
Artística. [...] (VIEIRA e MOURA, 1975, p. 07). 

 

De toda forma, essa produção buscava criar laços com o discurso oficial, seja por 

convicções sobre os modos como se entendia o ensino de arte, seja, em especial, pelo interesse 

em responder as demandas desse mercado, ancoradas no discurso oficial. Esses livros de 

editoras privadas, como será discutido na sequência, apontavam para uma apresentação material 

inovadora, na medida em que investiam sobremaneira no uso da imagem e das cores, além de 

outros recursos visuais para chamar a atenção de seu público. 

 

Aproximações e afastamentos: os livros e a formação do educador 

Os livros da área de Educação Artística chegaram ao mercado nos anos de 1970, 

momento este de ampla modernização das práticas de edição e impressão de livros escolares. 

Este setor experimentava processos de atualização dos impressos, que ganhavam mais imagens, 

cores e novos formatos de apresentação, além de dimensões maiores e capas mais atrativas. Tal 

momento era marcado ainda pelo movimento de passagem do autor individual para um novo 

formato de fabricação de livros, nesse caso mais especializado, baseado em um grupo de 

pessoas competentes em cada passo de sua produção. Isso pode ser exemplificado pela figura 

2, que reproduz a página de um dos livros da coleção didática da Editora LÊ (1978).  
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 Fig. 2. Livro da coleção Educação Artística, 1978  

    

Fonte: Viera e Moura (1978, p. 14). 
 
 

Como é possível perceber, há ênfase na qualidade e cores das imagens, como aspecto 

marcante naquelas novas publicações, inclusive, para a recém-inaugurada área de Educação 

Artística, se comparado ao livro da FENAME (Figura 1). Em um momento de entrada oficial 

das imagens de obras de arte como conteúdos escolares, isso significaria ainda mais vantagens 

na qualidade das reproduções, como a Figura 2 demonstra pelas obras de Jan Deckers e Álvaro 

Apocalipse. A modernização gráfica destacava-se como uma tendência geral dos livros 

destinados aos alunos, devido ainda à propulsão das técnicas de impressão, como o offset9, que 

facilitavam a velocidade na produção de livros em policromia.  

Além da renovação material, estes livros direcionavam-se à concepção mais ativa do 

estudante, assumindo discursos mais próximos destes. Um dos livros da coleção “Comunicação 

                                                 
9 Esse processo acontecia a partir de etapas que se iniciava na preparação dos originais, que necessitava de vários 
profissionais, como os autores, os ilustradores, os capistas e os copidesques. Em seguida, passava-se à composição 
das páginas e por fim, a preparação das matrizes antes da impressão final. Cada vez menos artesanais, os processos 
de impressão passavam a ser feitos por meio do auxílio de chapas de offset, contando com a ajuda de equipamentos 
eletrônicos, ao invés da linotipia, enquanto meio de impressão considerado, até então, mais habitual.   
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pela Arte” (1977), da Editora FTD, exemplifica isso quando, em tom íntimo, indicava ao aluno: 

“Você já fez modelagem sem saber, quando fazia bonequinho de barro, casinha, etc. Aí você já 

começa a ser um artista...” (FLEITAS, 1977, p 95). Além do tom pueril, como estratégia retórica 

de aproximação, os livros apresentavam personagens como de histórias em quadrinhos, 

destacados como mediadores entre os conteúdos textuais e os alunos.  

Tais materiais tendiam, ainda, a serem organizados em forma de estudos dirigidos, 

pretendendo interferir nos conteúdos e em sua distribuição no tempo escolar. Em uma 

progressão de unidades, assumiam a voz do professor, o que é possível perceber, inclusive, nos 

direcionamentos práticos das atividades, como o seguinte exemplo da mesma coleção, que 

sugeria: “Pegue a argila e amasse-a bem. Esparrame-a numa altura de meio cm. Corte a massa 

em forma retangular usando uma faca [...]” (FLEITAS, 1977, p 95). Tais enunciados são 

caracterizados pelo modo verbal no imperativo, assumindo um tom prescritivo na mensagem. 

Assim, é possível admitir que o tom adotado seria dirigido ao estudante, mas, também remete 

à organização de um plano de aula docente. Colocavam-se como textos dirigidos aos alunos 

como leitores últimos, mas ainda aos professores, mediadores dessa primeira relação.  

Além disso, com a polivalência prevista, os livros deveriam apresentar conteúdos desejados 

pelos documentos oficiais. Entretanto, essas fontes sugerem tendência destacada por Maria José 

Subtil (2012), ao mencionar a polarização dos conteúdos entre Música e Artes Plásticas nos 

livros de Educação Artística do contexto da Lei 5.692/71. Os demais conteúdos concernentes à 

Artes Cênicas não tomavam com um espaço proporcional, pois, não apareciam nos livros com 

o mesmo destaque. Esse é o caso de alguns dos livros analisados nesse estudo. Isso pode ser 

observado em outra parte do texto de abertura da coleção “Educação Artística”, que, dirigindo-

se ao aluno anuncia: “Para ajudar você nesta aprendizagem, fizemos esta obra, apresentando 

os elementos básicos de Educação Artística. [...] E para completar, seu professor vai orientar 

atividades especiais, coordenando todos estes setores e mais o teatro, em colaboração com os 

professores de Língua portuguesa”.  (VIEIRA e MOURA, 1975, p. 07, grifo nosso). 

Quando os editores apontam para os “elementos básicos” da área, deixam entrever que 

caberia ao professor complementar estes elementos com o ensino de teatro, o que colabora para 

a interpretação de polarização dos conteúdos relativos à Artes Plásticas e Música. Esses livros 

perpassam ainda os conteúdos de História da Arte, inclusive, pela presença de imagens desse 
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gênero, bem como de Folclore brasileiro, conforme tendência prevista para a formação de 

educadores.   

 

Considerações Finais 

A reforma pela Lei 5.692/71 é parte do movimento de mudanças no quadro educacional da 

segunda metade do século XX.  Entre as transformações, tornava-se obrigatório o ensino da 

arte na escola de 1º e 2º graus. Por consequência, foram criados cursos de nível superior 

específicos para a formação de educadores, bem como, uma vasta produção de matérias 

voltados à nova área. Esses materiais eram produzidos pelo Estado em regime de parceria com 

empresas particulares, ou por editoras privadas. Isso gerava um duplo gênero de livro didático 

para a Educação Artística, que se destacavam por suas disparidades materiais. Enquanto o livro 

da FENAME se distinguia pela simplicidade formal, os livros voltados ao mercado privado se 

sobressaíam pelos modernos recursos gráficos. 

As demandas da legislação promoviam a produção e circulação desses materiais, que 

tendiam a se tornar suportes relevantes nas práticas dos novos professores. Com a formação de 

educadores polivalentes, os livros não tendiam a seguir as prescrições oficiais ao elegerem as 

áreas de Música e de Artes Plásticas, em detrimento do estudo de Artes Cênicas. A despeito da 

desobediência às proposições legais, estes se sobressaíam por sua aparência modernizada e 

pelas estratégias de aproximação com o público escolar. Tais aspectos apontam para o livro 

como mercadoria alinhada aos interesses de um negócio competitivo, que lançava mão de 

estratégias diversificadas para ganhar atenção de seu púbico.  

 É possível ainda perceber os movimentos ora de aproximações, ora de distanciamentos 

entre as prescrições legais e as efetivas práticas de apropriação e resistência dos agentes na 

produção de materiais escolares, o que confirma como os textos legais podem ser reconstruídos 

de modos diversos nas atuações sociais pois, a despeito das imposições, os sujeitos sociais 

irrompem em suas próprias práticas.  

Enfim, o livro, a formação e sobretudo o ensino da educação em arte permanecem no tempo 

presente, como resultados das proposições da legislação vigente, mas, ainda como reflexos de 

uma conquista da permanência do ensino da arte na escola pelos educadores do campo. Em 

tempos de ameaças da obrigatoriedade do ensino da arte nos currículos da Educação Básica, 
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importa também problematizarmos os movimentos e as ações dos professores de arte na 

história, desde o momento de sua oficialização até os debates contemporâneos sobre a validade 

do ensino da arte na escola que seguimos de perto. 
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Resumo  
O texto destaca e analisa elementos discursivos e imagéticos da campanha perpetrada em 2017 pela 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro que envolve toda a rede de escolas da cidade sob 
o mote "A Escola é um lugar de Paz", registrando as expressões das classes docente e discente e 
comunidade escolar mais ampla que se vê dividida em adesão ou rejeição a esse "chamado". Vivendo 
um período de extrema violência, a cidade busca recuperar um equilíbrio nas relações de convívio e 
civilidade.  Neste contexto, a prefeitura promove a campanha nas escolas, atingindo a mídia televisiva 
e impressa. Refletimos a escolha do uso da rede escolar para ser seu agente disseminador e ampliamos 
essa análise para o campo pedagógico da formação docente, vendo ali a repressão contínua e o 
silenciamento e ocultação dos que discordam, dos que indagam e dos que criam: Educadores "devem", 
"precisam", "tem de fazer isso" ou "aquilo" e, juntos, como funcionários dóceis, arrebanhar também, 
seus alunos sob o comando regulador da Lei. Destacamos imagens, palavras, atitudes, significantes 
que acompanham as formas performativas desenvolvidas nas arenas escolares e nas ruas da cidade em 
uma dita "situação de guerra". O resultado do levantamento e análise apresenta o sentido de controle 
centralizador que pode ser detectado pelo modo como esses elementos discursivos e imagéticos se 
conformam. Refletimos que, ao serem questionados em sua natureza e origem, e em fazê-lo de forma 
socialmente implicada, podemos abrir novos espaços para uma escola plural, humana, não reificada e 
purificada.  
Palavras-chave: violência urbana, campanhas escolares, formação docente. 

                                                
Docente no Departamento de Ensino de Arte e Cultura Popular do IARTES/UERJ. Líder do GP CNPQ 

Observatório de Comunicação Estética. E-mail: isabelafrade@gmail.com  
2Arte educadora e museóloga. Doutoranda em Arte e Cultura Contemporânea PPGARTES/UERJ/FAPERJ. 
Pesquisadora do GP/CNPQ Observatório de Comunicação Estética. E-mail: danieledesaalves@gmail.com  
3 Arte educadora. Doutoranda em Arte e Cultura Contemporânea PPGARTES/UERJ. Integrante do grupo de 
pesquisa Observatório de Comunicação Estética/UERJ/CNPq. E-mail: rodrigues.vania@gmail.com  
4 Mestre em Arte e Cultura Contemporânea. Professora de Artes Visuais na E.M.José Aparecido do Prado Sarti,  
Pesquisadora do GP/CNPQ Observatório de Comunicação Estética. E-mail: clarice.duarte.rangel@gmail.com  
5 Mestranda em Arte e Cultura Contemporânea PPGARTES/UERJ/, integrante do Grupo de Pesquisa 
Observatório de Comunicação Estética (OCE) - CNPq. Professora de Artes Visuais do Colégio Pedro II. E-mail: 
monisicasica@gmail.com  

390



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 
 
Introdução  

 

Pensar no estado constante de violência pelo qual atravessa a cidade do Rio de Janeiro 

e que nesse momento, em particular, explode em agonia, é refletir sobre a dinâmica de corpos 

em constante estado de alerta. Violência e corpo: Como expressar esse sentimento ou como 

ocultá-lo é o dilema de um sistema educacional dividido entre diferentes sentimentos, 

pensamentos, ideias e opiniões de muitos que estão empenhados diretamente nesse processo 

de “educar/aprender” que envolve governantes, professores, pais e alunos, enfim, toda a 

comunidade escolar carioca que se vê atingida por esta condição, um complexo jogo de forças 

que transforma a cidade num campo de guerra. 

A questão gritante que atravessa essa situação é a imposição do “Chamado de Paz” 

convocado pelo governo municipal que não permite voz a todos, manipulando esses corpos 

em cena nas escolas e espaços públicos, ocultando suas angústias, medos, opressões, não 

deixando ver suas diversas formas de existir e sentir. Como é possível aos alunos, pais e 

professores se expressarem nesse processo que abre uma frente de mão única para a paz? 

Como é possível educar para a paz calando corpos no que querem desejar?   Nessa 

perspectiva, recorremos a Foucault (2004) e seu conceito de biopolítica, onde trata do 

controle de Estado na administração da vida e do corpo da população. A instituição Escola é 

um dos espaços de produção desse controle, que nesse momento se apresenta como 

encarregada de “condução da paz”. 

A quem e como se conduz para a paz? Como professores e artistas, corpos sensíveis, 

entendemos como caminho possível, uma atitude educadora que possibilite olhar e falar da 

“guerra”, admiti-la em primeira instância e, principalmente, procurar pelas suas causas, pois 

buscamos desesperadamente a paz quando estamos em “guerra”. Não podemos alcançar 

resultados em direção `a paz tornando dóceis os corpos em guerra onde, num “passe de 

mágica”, não nos remetemos mais a ela, apesar de a vivenciarmos corporalmente no 
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cotidiano. Ao invés disso, o Estado utiliza como possibilidade o apelo forçado de símbolos 

estereotipados de paz, produzindo silêncio nesses corpos apaziguados.  

Retomando Foucault em uma outra obra, Vigiar e Punir (1999), podemos entender 

aqui a questão da docilidade automática, como se ela mesma produzisse a paz, onde “(...) o 

corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações” (p.118). Sermos mansos, assim, é como se estivéssemos 

acomodados, mas isso não significa o sentimento de paz. Essa condição nos impede de 

expressar, individualmente e coletivamente, sobre o que vivemos, impregnando os corpos 

com um discurso vazio, que causa letargia diante da violência. Novamente, nos vem a questão 

de como fazemos a paz. Por começar, deixar de segui-la como um comando e, na liberdade de 

habitar sensivelmente a si mesmo, abrir-se ao expressar o que se vive como desejo. Como 

cada um em seu sentido singular e plural e, desde intimamente consigo mesmo, com a ação 

vivenciada e depois compartilhada pode, em íntegra voluntariedade, formular as possíveis 

alternativas em direção a um genuíno desejo de paz.   

 

A Paz Sem Voz 

Ocorreu no dia 17 de agosto de 2017 o “ato da paz6” organizado pela Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SMERJ) com a participação dos profissionais da 

educação, responsáveis e alunos. Um ato simbólico, no qual eram apresentados trabalhos 

produzidos pelos alunos sobre o tema. A “pomba branca da paz” se impunha como imagem 

símbolo do evento de forma estereotipada e emblemática no que tange ao sentido da 

massificação da mensagem. 

Paralelamente ao ato, o governo incentivou a promoção da “cultura de paz” ao 

designar às escolas públicas a urgência da solenidade à estudante Maria Eduarda7, vítima da 

                                                
6 A proposta do “Ato da Paz” foi agendada e cancelada por outras duas datas anteriores; a princípio, o ato 
aconteceria em um domingo no Aterro do Flamengo/RJ. Foi proposto um evento de grandes proporções, 
reunindo as comunidades extensas de toda a Rede Municipal de Ensino.  

Fala do atual Secretário de Educação do Rio de Janeiro Cesar Benjamin: “Na quinta-feira, 30 de março, nossa 
aluna Maria Eduarda Alves da Conceição, de treze anos, foi baleada e morta nas dependências da escola 
Jornalista Daniel Piza, em Acari. Não resta dúvida de que os assassinos foram policiais militares que, de uma 
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violência, morta dentro da escola durante um intenso tiroteio entre a polícia e criminosos. A 

gestão prossegue na distribuição de impressões com a afirmação “Aqui é um lugar de Paz” a 

ser colocado em todas as portas existentes nos espaços escolares. Faixa registram “Aqui é um 

lugar de paz” na entrada da maioria das escolas públicas cariocas. O lema que está presente 

também nas capas das apostilas didáticas dos estudantes. 

 
Imagem1: Apostila didática das escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, 2017. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
O objetivo explícito do ato era protestar contra a violência na cidade do Rio de 

Janeiro. Violência que afeta diretamente as escolas públicas que estão situadas, em sua 

maioria, em locais de risco.  Os constantes surtos de violência se fazem por conflitos 

agravados na aguda crise política e econômica que acomete o país, conforme informa o 

secretário de educação do Rio de Janeiro, Cesar Benjamin8 
Nossa rede é muito grande, cerca de 20% da cidade gravita no entorno dela, é 
poderosa e tem legitimidade. No momento em que as instituições brasileiras 
perderam sua legitimidade, a sociedade quer reagir ao quadro de violência que esta 
vivendo, mas ela não encontra caminhos e a rede pública de educação vai começar a 
abrir caminhos para a sociedade reagir. E para reagir a gente tem que enfrentar o 
tamanho da crise. Não quero esconder a realidade, porque eu estou vendo que o Rio 
de Janeiro está morrendo aos poucos. O nível de violência atual não permite mais a 
vida social, dificulta muito o turismo, o comércio, a vida cultural... Vejo áreas da 

                                                                                                                                                   
distância de cerca de 250 metros, decidiram alvejar com tiros de fuzil dois homens que transitavam armados. 
Atrás desses homens, dentro da escola, nossos alunos praticavam voleibol. Ficaram, pois, na linha de fogo. 
Maria Eduarda recebeu quatro tiros fatais”. Disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-04-03/um-
dos-projeteis-que-atingiu-corpo-de-maria-eduarda-e-de-fuzil.html 

Trecho de uma entrevista concedida para o jornal El País, em dois de julho de 2017. Disponível na íntegra: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/politica/1498079260_522993.html
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cidade que estão morrendo, às 19h30 não tem ninguém na rua, as pessoas estão 
trancadas em casa. Eu estou fazendo um chamamento à reação da cidade. 

 
Para além do pensamento dicotômico violência-paz, um aprofundamento da reflexão 

sobre as competências de uma escola nos faz analisar a relação da educação com a política. 

Percebem-se dois movimentos para lidar com a questão da violência da cidade: uma 

negociação entre as secretarias de educação e a de segurança para estabelecer protocolos 

procedimentais em operações policias, no entorno das escolas afetadas diretamente pelos 

conflitos; e a segunda, um discurso que fortalece a “cultura de paz” por meio de um conjunto 

de práticas pedagógicas e atos políticos. No entanto, uma das questões concretas a serem 

efetivadas pelas escolas municipais cariocas é a definição de um protocolo interno de ação 

frente a situações de risco, designando a cada direção escolar a função de assumir sua própria 

estratégia.  

No dia 17 de agosto, uma carta circular oficial foi encaminhada às escolas a fim de 

esclarecer a atuação da polícia e seus protocolos operativos e atos normativos (Diário Oficial, 

15 de agosto de 2017), uma medida preventiva, visto o número de confrontos violentos e as 

frequentes paralisações das escolas. Pedagogicamente, tendo em vista que a violência se 

reflete nos gestos, atitudes, falas e na estética do alunado, a escuta atenta se faz necessária 

para a compreensão deste impacto no cotidiano da escola. E de como lidarmos de forma a não 

produzir um outro tipo de violência - a do silenciamento. Dessa forma, ao ultrapassarmos a 

relação violência-paz, abrimos um caminho para o que nos define a autora Hannah Arendt 

(2011) como amor múndi, um conceito que aproxima o ato educativo à ideia primordial de 

“cuidar” do mundo, do outro, de si mesmo. Uma abrangência educativa onde educandos e 

educadores possam encarar o mundo como um lugar de pertencimento e cuja história nos 

pertence e nos molda enquanto sujeitos ativos neste mesmo âmbito. Uma prática de amor na 

resistência e insistência de construir caminhos para um mundo melhor. Considerando que a 

violência não é somente um fenômeno local, mas está em conexão com as principais questões 

do país sendo mais um sintoma da profunda crise nacional.  
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Arendt afirma que as nossas respostas a uma situação dada devem seguir para além de 

uma situação pré-concebida,  

 
Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-
formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a 
crise como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela 
proporcionada à reflexão. (ARENDT, 2011, p.223)  

 

Assim, avaliamos a necessidade de espaços de encontros para a troca e reflexão entre a equipe 

pedagógica e a ampla comunidade escolar no enfrentamento da realidade ou incorremos no 

risco de, na tentativa de proteção excessiva, que poderá se tornar abafadora, esgarçarmos as 

relações interpessoais e provocarmos a perda do senso de comunidade (BAUMAN, 2003).  

O equilíbrio entre segurança e liberdade se alcança numa condição de ir além de uma 

situação pré-concebida, analisando o processo não diretamente focados na objetivada solução 

projetada à distância, mas pela detecção de falhas e erros cometido durante o processo de 

construção de propostas, atitudes e medidas administrativas e pedagógicas no contexto 

escolar. 

 

A Paz Sem Voz II 
O que se pode pensar sobre a paz em um cenário de guerra forjado pelo próprio 

governo? Discursa o Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer  César Benjamim na 

campanha "Aqui é um lugar de paz" em folheto distribuído em todas as escola:  

 
Começaremos pelas nossas escolas, dizendo em toda a rede que “Aqui é um lugar de 
paz”. Cada escola está chamada a rever seus valores e práticas, para que seja, de 
fato, um espaço de convivência sadia entre todos os que a frequentam. 
Queremos uma escola sem violência, sem humilhações, sem racismo, sem 
preconceitos, sem drogas, em que todos se sintam bem. Levaremos o 
movimento à sociedade, pedindo paz e justiça social. O Rio de Janeiro está 
cansado de uma guerra que ameaça e prejudica todos os seus moradores. 
A difícil situação que vivemos hoje foi construída ao longo de muitos anos. 
Não terminaremos com ela da noite para o dia. Será uma longa caminhada. 
Mas somos muitos: 1.537 escolas, 650 mil alunos, 65 mil professores e 
funcionários, mais de 1 milhão de pais e responsáveis. 
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Unidos, formamos uma força poderosa. Pela paz.  Junte-se a nós. (...) 
(Folheto da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer da cidade 
Rio de Janeiro) 

 

Há um mal-estar que subsiste ao notarmos que a cidade, na figura de seus governantes, 

ao mesmo tempo em que vem proferir este discurso, também clama pela presença do exército 

nas ruas. Mas a quem deve o encargo de promover a paz? São as suas 1.537 escolas que 

temem a ser palco de morte pela virulência que as circundam? Seu mais de milhão de pais e 

responsáveis?  No entanto, paz não se pode construir com um discurso que, em seu teor, 

esvazia o conteúdo da própria violência na qual se vive. A criança, objeto central desta 

convocação, percebe seu contexto e reflete, a seu modo, sobre a sua realidade - mas como 

dialogar com sua concreta possibilidade de mudança se esta sua condição lhe é negada e sua 

voz silenciada?  Neste aspecto, destacamos um pensamento de Arendt que nos favorece a 

perceber nesta situação:  

 
Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-
formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a 
crise como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela 
proporcionada à reflexão. (ARENDT, 2011, p.122)  

 

Além disso, suspeitamos de algo mais nestas mensagens, ao percebermos sua forma 

global se apresentando em uma linguagem próxima do messianismo evangelizador, um 

pensamento nos assola neste percurso: A pedagogia é um credo?  Ela explora a boa fé - das 

crianças e dos professores -  na sua sociedade? Há um projeto para o domínio dos nossos 

espíritos? Seria mera coincidência nosso Prefeito, sendo um Pastor Evangélico, nos convocar 

como cordeiros?  

 
O Complexo, o Estigma e o Trauma 

O Rio de Janeiro é uma cidade estigmatizada. Sob as cores e formas tropicais da 

propaganda de suas agências de turismo, fomentadas pelas políticas públicas de fomento a 

esse mercado, a cidade arde em ódio, medo e crime. A recente prisão de seu último 
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Governador pôs o Estado em alerta. A gravidade desta situação requer momentos de profunda 

reflexão, tarefa que não objetivamos neste momento, mas será importante tocar nestes 

aspectos que configuram a situação vivida em sua inteireza, para tratar do complexo de 

violência a que nos referimos.  

Depois de termos estado por mais de uma década sob a égide da Pacificação 

promovida pela Secretaria de Segurança do Estado, que instaurou as UPPs (Unidade de 

Pacificação) em muitos morros e mangues cariocas e que hoje fracassa em sua missão de 

controlar a crise de violência nas favelas, agora passamos para um discurso menos agressivo, 

mas que ainda tem como foco as classes menos favorecidas. Agora são suas crianças, alunos 

das escolas públicas, aquelas que são as potenciais vítimas dos tiroteios diários, os porta-

vozes dessa Nova Pacificação. Percebam que são as mesmas crianças estigmatizadas pela 

pobreza e abandono social a que se impõe a tarefa de apaziguar a cidade.  

O trauma maior se refere à morte da já citada menina Eduarda que levou um tiro no 

pátio da escola. A partir deste fato, que identificamos deflagrador da disposição de atuar como 

agente pacificador, a Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro constitui a 

campanha para estabelecer uma “Cultura de Paz” a ser proferida pelas escolas.  O raciocínio 

lógico dessa frente faz seguir a correlação de oposição presente na construção do pensamento 

que habilita ao discurso pela Paz a ser proferido pela comunidade vitimizada; porém, jamais 

será capaz de abranger os problemas que acometem as áreas fluminenses mais atingidas. 

Sendo a violência um sintoma, resultado de um complexo de forças, reúne diferentes fatores 

que devem ser analisados de forma sistêmica. É necessário elencar e refletir sobre os fatores 

que causam a violência enfrentada dentro e fora das escolas.  

Pela paz que eu não quero seguir admitindo! Narrativas reflexivas cariocas 

Na manhã do dia 17 de agosto de 2017, o Estádio Mário Filho – o famoso estádio 

Maracanã - recebeu alunos e professores das escolas municipais da região administrativa da 

Grande Tijuca para uma manifestação coletiva referente à campanha proposta pela prefeitura: 

“Aqui é um lugar de Paz”.  
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Imagem 2: Escadaria do Maracanã ocupada pelo movimento “Aqui é um lugar de paz” 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
 

As comunidades escolares chegaram caminhando até o Maracanã carregando cartazes 

e painéis. Na escadaria do estádio montaram os trabalhos bastante coloridos, onde as formas e 

elementos e até mesmo os títulos dos cartazes se repetiam. As mãos dos alunos impressas em 

alusão à afirmação: “A paz está em nossas mãos”, e a Pomba da Paz, multiplicada nos 

cartazes, a mesma forma para todas as escolas, bastante repetida também foi a figura da 

árvore. Muitas vezes os três elementos se misturavam em um mesmo cartaz. Expressões como 

“Semeando a Paz”, “A Paz é o Caminho”, entre outros, também se repetiam em grande 

extensão. 

Os painéis não revelam a singularidade dos alunos. Mesmo no exercício de escrita, 

dentro da fôrma de pássaros as frases se repetem, em fórmulas determinadas. Na proposta de 

responder a pergunta “Quando eu promovo a paz?” em um único cartaz repleto de pombas e 

dizeres, as frases “Eu promovo a paz quando dou flores”, “eu promovo a paz quando não 

brigo”, e “Eu promovo a paz quando visito os idosos”, repetem-se inúmeras vezes. As 

imagens e os dizeres clichês silenciam as verdadeiras vozes da escola, pois tendem mais à 

adequação a uma fôrma, do que na abertura e desenvolvimento de formas de expressão. Os 

cartazes não mostram os diferentes saberes e as diferentes leituras que os alunos fazem do 

mundo.  

Por outro lado, também presentes no evento, mãe e filho, juntos no movimento se 

destacam em suas manifestações particulares. Com camisetas customizadas, vestem o protesto 

singularizando suas vozes e seus corpos. Na camiseta da criança os protestos são de defesa 
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das áreas de Geografia e História, assim como pela garantia do recreio, pelo papel higiênico 

no banheiro e pelo fim do Livro Preto. Indagando ao menino e a mãe o que seria o Livro 

Preto, eles disseram ser um livro de ocorrências, onde ficam registradas as faltas mais graves 

das crianças. Uma advertência escrita, ela nos disse. E indaga: “a cultura do medo” x “a 

cultura da responsabilidade”... qual temos que fomentar?  
 

Imagem 3: Sobre olhar e não ver, manifesto de mãe e aluno permaneceram invisibilizados: “Não admito: falta 
de material,falta de uniforme, falta de profissionais, falta de história e geografia, falta de 

responsabilidade”. Rio de Janeiro, 17 de agosto 2017, Maracanã. 

   
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
 

Imagem 4: Aluno em protesto, na frente reclama por um ambiente de respeito:  
“por geografia e história, pela garantia do recreio, pelo papel higiênico, pelo fim do livro preto”;  

e nas costas: “Paz sem voz não é paz, é medo”. 

                                                                        
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

O contexto nos remete ao pensamento do educador brasileiro Paulo Freire e sua 

proposta de educação para a prática da liberdade, onde educar é entender educadores e 
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educandos como sujeitos históricos, autores de seu próprio tempo.  Capazes de dizerem suas 

diferentes vozes, em diálogos constantes, aptos a pronunciarem o mundo para compreendê-

lo, entendendo a história como possibilidade e não como algo determinado.  Para Freire 

(2011, p.81) “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros. Busca 

esperançosa também.”.  Pois ainda é segundo Freire, é imprescindível que a escola instigue 

constantemente a curiosidade do educando ao invés de amaciá-la ou domesticá-la. 

Considerações reflexivas: enquanto esse velho trem atravessa.... outros caminhos na 
experimentação e na formação                                          

Imagem 5. Imagens estereotipadas criam paisagens pouco expressivas. 
Semeando reproduções nas árvores da paz: pombas formatadas que não voam,  

ao invés disso, compõem árvores – permanecendo abrigadas.  
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017. 

   
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
Enquanto pesquisamos arte e educação, somos atravessados por discursos 

disciplinadores e doutrinários proferidos pelo governo carioca em suas (nossas) escolas 

municipais. Como pesquisadoras e professoras nos vemos diante desta campanha política 

calcada na reprodução de formas estereotipadas: em verdade, "fôrmas" na imposição de uma 

paz velada. O que estas formas enformadas comunicam? Pombas na velha linguagem do 

mimeógrafo, pássaros todos idênticos, assim uniformizados desconstroem o senso de 

liberdade atribuído às aves voadoras.  Ao invés disso, a paz tão branca, silenciosa, se revela 

em asas que não voam, presas aos cartazes, onde se postam de forma rígida. Quantas leituras 

possíveis revelam estas imagens? Quantas vozes silenciadas e corpos neutralizados existem 
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por trás da imposição de uma situação adversa ao que se vive? Sua imposição em alvura plena 

significando o vazio, enquanto a urbe carioca é atropelada pela impaciência, a intolerância e o 

desrespeito tanto na esfera social quanto política.  E segue o imperativo “Aqui é um lugar de 

paz” mecanicamente reproduzido e colado pelas portas escolares.    

Na contramão disso tudo, várias metodologias contemporâneas da educação e de 

formação docente apontam para a valorização das experiências de vida, da escrita de si, do 

método autobiográfico na construção do conhecimento e do reconhecimento de cada um - 

aluno e professor - como sujeitos históricos e protagonistas do processo educacional que 

existe e faz sentido na sua perspectiva relacional, evidenciando ainda, a obra de Paulo Freire 

(Op. cit.) neste contexto. Entre estes podemos destacar, também, a pesquisa da antropóloga 

Marie-Christine Josso intitulada Caminhar para si (2010) que evidencia as narrativas de vida 

como disparadoras do processo de tomada de consciência de si enquanto sujeito em formação. 

Nesta perspectiva o conhecimento é construído a partir da ativação das histórias e memórias 

dos sujeitos e, para tal, a valorização da diversidade e o fortalecimento das identidades 

afirmam a necessidade da vez, da voz e da escuta do outro como fundamentais no processo. A 

paz proposta será advinda da igualdade de corpos? E por que só a alguns é imposta a tarefa de 

clamar por ela?  
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Resumo 
O presente estudo tem por objetivo discutir como as características/fragmentos da cultura local alteram 
a produção artística. Para tanto, duas coisas marcam as especificidades desta investigação: da cultura 
local tomaremos de Mato Grosso do Sul; da produção artística trataremos da obra escultórica de 
Conceição dos Bugres. A pesquisa surgiu da inquietação dos estudos das Disciplinas de “Artes 
Visuais” e “Arte e Cultura Regional” do curso de licenciatura em Artes Cênicas e Dança da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UUCG -, nas quais objetiva-se conhecer e 
compreender a plástica como linguagem para praticar técnicas relacionadas às Artes Cênicas e como 
essas linguagens artísticas estão relacionadas à cultura. Logo, o estudo abordará uma pesquisa 
bibliográfica, crítico-biográfica mais precisamente, da artista-escultora sul-mato-grossense Conceição 
dos Bugres, fundamentada em textos de Bessa-Oliveira, Nolasco, entre outros, para investigar a 
relação obra-vida ou a vida como obra artística. Por conseguinte, a pesquisa evidenciará como se deu a 
relação cultural local de MS com a produção artística da escultora, não surpreendente, investigando a 
relação entre as diferentes linguagens da arte com a cultura, a pesquisa estará evidenciando a produção 
artística local de Mato Grosso do Sul de uma perspectiva epistêmica contemporânea outra. Por fim, 
objetiva-se com o trabalho investigativo oferecer aos artistas (plásticos, atores, dançarinos), 
acadêmicos, professores, pesquisadores da arte local uma reflexão teórico-crítico-cultural do processo 
criativo nas linguagens artísticas que tomam da vida e da cultura local como poética de construção. 
Palavras-chave: Artes Cênicas. Linguagens Artísticas. Esculturas Identitárias. 

Introdução 

A arte desenvolvida na contemporaneidade pode empregar diversas linguagens 

artísticas, bem como as técnicas particulares a cada uma. Igualmente é possível dizer que a 

arte contemporânea tem se tornado cada vez mais (auto)biográfica. E durante o segundo e 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa que a primeira autora vem desenvolvendo como TCC – Trabalho de 
Conclusão de Curso – do curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS, sob a orientação do segundo autor, cujo 
título é: “ARTE E CULTURA LOCAIS: CÊNICA E PLÁSTICA (AUTO)BIOGRÁFICAS DE CONCEIÇÃO 
DOS BUGRES”. 
2 Graduada em Artes Visuais e Acadêmica do 4º ano do curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. E-mail: 
jsouza89@hotmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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quarto anos do curso de licenciatura em Artes Cênicas e Dança da UEMS, considerando essa 

hibridez nas linguagens artísticas, realiza-se a interdisciplinaridade deste (cênicas) com “Artes 

Visuais” e com “Arte e Cultura Regional”. Relação que acaba nos colocando a indagação se a 

cultura local convém como subsídio para a legitimação da arte visual? E também se arte está 

tomando mesmo da vida para fazer obra ou vice-versa? Logo surge a concepção de pesquisar 

a cultura local como fonte para a criação plástica. Nas artes plásticas pressupõem-se o estudo 

de técnicas e instrumentos para o fazer artístico. E ocorre, nesse sentido, a indagação de como 

a cultura, seja esta local, regional, híbrida, fronteiriça, relaciona-se na produção artística em 

Mato Grosso do Sul? E também como os artistas desse lócus geoistórico estão tratando a vida 

na obra e, portanto, tomando da cultura local e suas experiências para produzirem arte? 

Diante destas questões, a crítica biográfica surge como epistemologia para proposição 

de investigações da relação entre vida obra a fim de sustentar que, cada vez mais, as 

produções têm tomado dos acontecimentos da vida para constituírem-se. E, não diferente, 

avançando as discussões biográficas até hoje propostas, a crítica biográfica amplia os estudos 

tomando da vida/abordagens do investigador para complementar as investidas feitas da vida 

do investigado. Nesse sentido, a crítica biográfica pensada neste estudo não possui caráter de 

dados empíricos exclusivamente biográficos documentais, mas sim de examinar informações 

de amizades, filiações, apadrinhamentos, diálogos que inspiraram o processo criativo do 

artista investigado. Ou seja, temas ignorados pela biografia tradicional, estabelecendo uma 

relação entre autor e obras, dentro de uma perspectiva de arte, construída a partir de 

fragmentos biográficos, passam a tomar relevância investigação da crítica biográfica. 

A partir do estudo crítico-biográfico pretende-se esclarecer como a cultura específica 

dos sujeitos, por exemplo, perpassa a produção da artista Conceição dos Bugres – artesã 

indígena gaúcha radicada sul-mato-grossense, considerada como uma das principais artistas 

escultoras do estado. Seu trabalho plástico desenvolvido inicialmente na raiz de mandioca, 

mas consagrado na madeira revestido com cera, atribui uma identificação cultural em seus 

bugres particularmente local. Nosso estudo teórico será pautado em pesquisas acerca da 

cultura de MS, para investigar como essa se apresenta na expressão do artista local.  

Nesse sentido, o foco inicial volta-se para a realização de uma leitura crítico-

biográfica da obra-vida da artista visual escultora Conceição dos Bugres, ou seja, uma prática 
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crítico-reflexiva a partir das suas obras a fim de compreendê-las melhor enquanto objetos 

artísticos que emergem da cultura como arte, cultura e conhecimentos sobre essa cultura. E já 

no segundo momento da pesquisa sucederá o estudo crítico-biográfico permeado à 

compreensão da cultura local a partir dos “bugrinhos”4 da artista. 

A ideia da pesquisa motivou-se de inquietações sobre a identidade cultural de MS, 

tendo em vista sua hibridez com fronteiras internacionais e limites nacionais. Mediante 

também da interdisciplinaridade das áreas pedagógicas, teóricas e práticas das linguagens 

Teatro e Dança com as disciplinas que abordam “Arte e Cultura Regional” e “Artes Visuais”, 

que permeiam estudos específicos a partir de um panorama transdisciplinar, para assim 

explanar acerca da cultura local e das produções artísticas de Mato Grosso do Sul de prismas 

epistêmicos outros. Pois, normalmente, as áreas de conhecimentos apresentam-se 

segmentadas na forma de ensino, pesquisa e prática artística na grade curricular dos cursos 

universitários. Não foge à regra a grade do curso de Artes da UEMS que possui áreas de 

conhecimentos das linguagens artísticas e pedagógica pensadas separadas por muitos. Dentro 

dessa sistematização, a interdisciplinaridade mostra-se como uma possibilidade de associar a 

cultura local à produção artística da escultora Conceição não do modo evidenciado até hoje 

pelas poucas leituras da obra da artista, mas perfazendo um estudo das relações entre as 

disciplinas estudadas na graduação relacionando-as agora aos sujeitos (escultura e leitor) das 

obras – plástica e teórica. Motiva essa pesquisa a identificação das relações entre a cultura do 

estado de MS e a ideia de construir a biografia crítica da artista dos Bugres. 

Tendo tudo isso a pesquisa consistirá em um estudo teórico sobre a cultura local, 

delimitando-se na figura artística de Conceição dos Bugres e em seus “Bugres” esculpidos ao 

longo de muitos anos, para pensar a cultura local como modos de concepção de produção 

artística e vice-versa, já que vida se obra e obra se faz da vida quando pensadas na 

contemporaneidade. Por fim, com a realização da pesquisa quero oferecer aos artistas 

plásticos, atores, dançarinos, acadêmicos, professores e pesquisadores em Mato Grosso do 

Sul, ao menos, um panorama da extensão da cultura nas linguagens artísticas. Pois, tomar da 

cultura local crítico-biograficamente não é exatamente a mesma coisa que se valer das 

                                                 
4 Bugrinho é como são carinhosamente reconhecidas as esculturas da artista na atualidade e no contexto geral de 
Mato Grosso do Sul. 
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“paisagens” exóticas do lugar para construir uma arte regional ou regionalista como ainda 

preferem muitos dizer em relação não apenas às esculturas de Conceição dos Bugres, mas da 

grande maioria dos artistas que produzem mesmo na atualidade. 

Situando os Estudos Culturais para a cultura local 

A pesquisa pauta-se inicialmente nos Estudos Culturais por ensaiar uma 

horizontalização crítico-cultural. Pois, os Estudos Culturais como foram pensados configura-

se primeiro como um movimento de esquerda em prol das minorias dentro das academias, 

buscando os interesses sociais e políticos das lutas contemporâneas. Atribui-se ocorrência 

intelectual aos Estudos Culturais as indagações sobre a relação das linguagens artísticas, 

conforme explana Nelson, Treichler e Grossberg em Silva (1995, p. 8) ao afirmar que: 
 

[...] entender os Estudos Culturais é empregar as estratégias tradicionais pelas quais 
as disciplinas assinalam seus territórios e pelas quais os paradigmas teóricos marcam 
sua diferença: reivindicando um domínio particular de objetos, desenvolvendo um 
conjunto singular de práticas metodológicas, seguindo uma tradição fundadora e 
utilizando um léxico particular. 
 
 

Compreendem-se, ainda que apressadamente, os Estudos Culturais como antidisciplina 

devido à crítica disciplinar, não pretendendo efetivarem-se como disciplina, as 

“metodologias” dos Estudos Culturais não possuem distinção metodológica “clara”, assim, 

diversos campos podem originar um projeto de pesquisa, fomentando novos conhecimentos. 

Diferente da ideia de que as práticas artísticas é quem deve adequar-se a estrutura disciplinar, 

os Estudos Culturais propõem uma ampliação dos arcabouços teóricos e metodológicos para 

abranger as especificidades das esculturas “Bugres” da escultura Conceição. 

Os Estudos Culturais pensados nesta pesquisa buscam evidenciar epistemologicamente 

o que está na periferia do conhecimento moderno, academicista não contemplado por leituras, 

como as sempre praticadas em Mato Grosso do Sul, que visam inscrição do local no 

universal. Pois, aí sim, tomado como antidisciplina, os Estudos Culturais possuem como 

prerrogativas de caráter prático a insubmissão ao modelo disciplinar de realizar pesquisas. 

Entretanto, os pesquisadores precisam selecionar “métodos” diversos para a realização de sua 
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investigação, o que acaba tornando esse campo epistêmico de pesquisa com um tanto de 

imbricamentos incomuns e sem estrutura definida para sua conclusão. 

Pensando assim, a partir de uma proposição de pesquisa sobre a cultura local que se 

pautará nos estudos disciplinares (tendo em vista as disciplinas e áreas do curso de Artes 

Cênicas e Dança), identificando uma complexidade para estabelecer conceitos sobre a 

temática cultural, já que em alguns casos preferem os termos regional e/ou regionalista para se 

referir às esculturas da artista, por exemplo, e outros saberes sustentam que ambos os 

conceitos são reducionistas, advindo de diversas “metodologias” para proceder com a 

pesquisa, resta-nos e devemos esclarecer que a pretensão de ressaltar a cultura local proposta 

nesta pesquisa usufruirá de epistemologias para registrar enquanto produção de conhecimento 

aqueles “Bugres”, e não empregar teorias para ilustrar acerca da cultura local, mais 

especificamente na produção artística da artista Conceição dos Bugres, inscrevendo-a em 

contextos estilísticos, movimentistas ou civilizatórios como muitos o fazem. 

(Trans)cultura em Mato Grosso do Sul 

Para a antropologia, de modo geral, determinadas sociedades possuem características 

intrínsecas que definem sua identidade cultural, delimitadas por suas especificidades 

geográficas e históricas. E esses aspectos culturais promovem na atualidade os julgamentos da 

cultura outra, seja por aproximação ou distanciamento com sua própria cultura. Um ser 

humano pode apresentar traços biológicos que o definem como pertencente a uma 

determinada cultura, mas esse mesmo indivíduo pode realmente possuir uma identidade da 

cultura local onde se desenvolveu, pertencendo biologicamente ou não a ela, o que torna vago 

os conceitos “culturais” a partir de preconceitos concebidos em raça, gênero e classe social. 

Na contemporaneidade já temos estudos acerca da pós-colonização, bem como a 

respeito da formação cultural das sociedades, o que torna necessário delimitar geográfico e 

historicamente uma determinada cultura. E pensando assim, designo como foco do estudo 

desta pesquisa a cultura do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul (MS) – situado na 

fronteira sul do Centro-Oeste do Brasil margeada pelo Paraguai e a Bolívia e (de)limitado dos 

outros lados com cinco Estados Brasileiros: PR, SP, MG, GO e MT de quem, deste último, foi 

constituído numa divisão em 1977). Essa escolha dá-se pelo pertencimento biográfico a esta 
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cultura, o que pode facilitar, segundo as abordagens da crítica biográfica, a compreensão e 

estudo sobre nossa identidade e práticas culturais. 

A formação cultural de MS pode ser assimilada a partir da perspectiva teórica do 

antropólogo Cubano Fernando Ortiz (1991) e a sua concepção do termo conceitual de 

transculturação, que se condessa no processo de perdas e ganhos dos contatos culturais, a 

perda da cultural primária devido à constituição de uma nova cultura a partir do contato do 

colonizado com o colonizador que, por conseguinte, origina uma neocultura, com perdas e 

ganhos das culturas de ambos, e esta, por sua vez, pode constituir de inúmeras culturas que se 

definem em culturas transculturadas a partir dos contatos pela transculturação. A cultura 

concebida pela transculturação permite ao sujeito transitar entre culturas, como pertencente a 

ambas, que ocasiona a perda de sua cultura prévia, e a partir da troca entre as diferentes 

culturas, voluntário ou involuntário, permite novos feitos culturais aos quais sente pertença. 

Crítica Cultural e Arte Local 

Partindo do princípio de que a pesquisa propõe um estudo biográfico-crítico da artista 

Conceição dos Bugres e da Cultura Local Sul-mato-grossense, tomamos para a realização 

desta dos estudos da Crítica Genética e da Crítica Biográfica referenciadas nas discussões 

estabelecidas por Eneida Maria de Souza. As teorias críticas sobre biografias no Brasil 

desenvolvidas ainda atualmente não demonstram, de modo geral, interesses nos bastidores do 

processo criativo artístico-biográfico do sujeito em análise. Voltam-se à prática analítica de 

fontes primárias que se voltam para um padrão de objetividade das vertentes críticas, 

“censurando” o artista nas relações que a crítica biográfica mais vai quere evidenciar. 

Parafraseando Souza (2010, p. 26), a importância que a produção das biografias 

contemporâneas deve contemplar, no exame, por exemplo, das bibliotecas pessoais, 

manuscritos, e também dos dados e relações pessoais, como se organizam o ambiente de 

trabalho, os hábitos cotidianos e processos particulares do investigado precisam ser 

observados. Bessa-Oliveira (2014), já avançando a questão das biografias contemporâneas, 

ressaltava que os estudos sobre a crítica biográfica brasileira apontavam a absorção e 

construção de novas teorias de crítica biográfica (a exemplo da crítica biográfica fronteiriça 

investigada por Nolasco (2015) ou a Biopictografia (Bessa-Oliveira, 2013) e ainda 
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Biogeografias (Bessa-Oliveira, 2016), onde o crítico deve identificar-se como sendo da 

mesma cultura do artista analisado, no caso do Brasil não somente, mas da América Latina 

que têm condição colonial e que por isso aproxima os processos de reconhecimentos do bios. 

A afinidade entre pesquisado e pesquisador facilita a entender o contexto histórico, político, 

social, econômico e cultural para produzir uma crítica cultural biográfica de tal sujeito e 

produções desses, mesmo não sendo uma condição essencial a esse procedimento de pesquisa. 

A crítica biográfica ancorando a pesquisa busca informações sobre relações de 

amizades, filiações artísticas, apadrinhamentos, diálogos, ainda que constituídos por 

metáforas que se constitui de tempos e lugares às vezes impossíveis de serem aproximados 

através de documentos reais, qualquer coisa que pode ser “fonte” ou “influência” do trabalho 

do sujeito em questão. Portanto, as conversas de bastidores, assuntos corriqueiros que antes 

eram ignorados pelo antigo modelo de biografia tradicional, baseados em documentos 

comprobatórios, tomam importância e fazem suscitar possibilidades outras às obras de lugares 

e sujeitos em “condições” de existência muito diferentes. Assim, na pesquisa a partir da 

crítica biográfica busca-se perceber o sujeito biografado em todas as suas perspectivas, no 

caso da pesquisa em questão trata-se de uma investigação da relação obra-vida ou a vida 

como obra artística da escultora Conceição dos Bugres, pretendendo evidenciar as relações da 

cultura local ao sujeito e à sua obra. 

Relacionar a partir da crítica biográfica a vida-obra da artista plástica, Conceição dos 

Bugres, qual concomitantemente às anotações acerca do sujeito e de sua produção artística, 

que nos vale para a concepção de um estudo crítico-cultural e suas influências, faz evidenciar, 

por exemplo, fragmentos outros da vida e obra da artista dispensados pelos estudos e crítico 

tradicionais. Na esteira de Nolasco (2015) ao citar a “Crítica Biográfica Fronteiriça”, na qual 

o bios=objeto+crítico e lócus=local, são aspectos relevantes para a realização de uma crítica 

reflexiva a partir de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, os “Bugres” de Conceição passam, 

por exemplo, a representar uma metáfora do sujeito sul-mato-grossense que não está inscrito 

único e exclusivamente na representação identitária para os espaços expositivos do poder 

público Estatal. Somente discussões acerca desse lócus podem assimilar e incorporar a cultura 

local da perspectiva posta pelo autor. Divergindo da concepção de crítica intelectual abordada 

nos centros, de caráter modernista, na qual reverenciam modelos estadunidenses e europeus. 
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Dessa ótica, sem nenhum sentido pejorativo, os “Bugres” das esculturas da artista 

acabam por aproximarem-se sobremaneira às identidades dos indígenas que estão sempre com 

o mesmo semblante de desespero dos talhos feitos a facão na obra da artista. Se por um lado 

os bugrinhos hoje ocupam espaço de destaque nas identidades sul-mato-grossenses, graças 

aos reconhecimentos feitos pela crítica tradicional do Estado, por outro lado, muito mais 

perverso, os “bugres” indígenas continuam sendo rechaçados da cultura local – ou melhor, 

dos seus lugares de direito – porque o Estado-nação, além de não reconhecer seus direitos, 

ainda lhes tira o que é devido e o pouco que os restam. Dessa ótica, obra e vida se aproximam 

apenas para quem tiver a coragem de ver tal aproximação. 

O estudo acerca do lócus periférico e fronteiriço apresenta especificidades que os 

centros não detêm conhecimento para tratar. A crítica do centro reflete um apagamento das 

características culturais periféricas, compreendendo a problemática da produção artística e da 

cultura fora do eixo. Reconhecer as esculturas da artista baseadas em obras do passado, 

prática da crítica local que acaba por levar a crítica de fora desenvolver o mesmo 

procedimento, não faz da obra da artista menos local. Assim, o papel da crítica periférica é 

trabalhar tornando visível a periferia em relação ao centro, a produção de conhecimento 

periférica, subalterna, que evidencia uma nova epistemologia, que busca descolonizar-se da 

crítica intelectualizada, que se julga pensar saber do fora do eixo. Somente um crítico fora do 

eixo pensa do local do objeto, pois está incluso como próprio objeto de estudo. 

Nolasco embasa em Mignolo, em Histórias locais/Projetos globais, para pensar que o 

lócus geoistórico Mato Grosso do Sul apresenta a fronteiralidade com Paraguai e Bolívia e 

por isso demanda uma episteme outra para pensar obras e artistas desse lócus. A 

transculturação do conhecimento do centro se dispersa na realidade fora do eixo, e 

 
[...] compete a este tipo de intelectual (crítico) não embarcar acriticamente nas 
epistemologias ancoradas numa tradição do centro. Essa via de mão única que 
traduz o modo como a crítica subalterna recebe e hospeda a crítica do centro não 
permite que se discuta a relação, por exemplo, entre produção do saber e o local 
geoistórico. [...] O problema reside quando elas (teorias) não são transculturadas, 
como acontece e vem acontecendo com a crítica do centro e de fora que aportam 
nesse lado da fronteira-sul. (NOLASCO, p. 38, 2011) 
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Assim, a pesquisa oferece caráter de crítica indisciplinar ao estudar o sujeito migrante 

subalterno fronteiriço – Conceição migra do Sul para o Centro-Oeste, mas não apenas por 

isso, a verdade é que esteve sempre à margem da cultura local, portanto, demanda de uma 

abordagem que se inscreve nas especificidades pessoais/locais desse lócus epistemológico, 

Mato Grosso do Sul. 

Para sua reflexão Edgar Nolasco aborda o bios (sujeito) formado, transformado, 

reformulado, no decorrer da sua existência transpassada pelas inúmeras culturas vivenciadas 

no Estado. Igualmente precisamos pensar esse corpus bios e físico ancorados na condição de 

sujeito colonizado por um pensamento moderno que separa razão e emoção e que, do mesmo 

jeito, ao incluir alguns no pensamento disciplinar, acaba por excluir muitos outros. Sendo 

assim, busca-se na escultora Conceição dos Bugres uma artista que exibe a subalternidade na 

sua produção artística através dos saberes pelo seu conhecimento empírico. Não obstante, 

empregamos os estudos acadêmicos de “Artes Visuais” e “Arte e Cultura Regional” sobre o 

entendimento da crítica biográfica e cultura local para alcançar melhor a identidade 

biográfico-cultura da escultora. Pois, como acadêmicas as disciplinas possuem ementas 

curriculares e objetivos específicos, tendo como afinidade múltiplos autores como suporte 

bibliográfico das atividades teóricas e práticas o que, de certa forma, desencadeia o disciplinar 

indisciplinado necessário à nossa pesquisa. 

Conceição dos Bugres 

Como havia exposto antes, a “análise” da vida e obra a partir da Crítica Biográfica 

embasada por Eneida Souza retrata a artista local Conceição dos Bugres situada no seu lócus 

a fim de fazer emergir características outras distintas das já demonstradas pela crítica 

tradicional. Nesse sentido, para Nolasco (2009), realiza-se uma compreensão da 

subalternidade que os artistas, afastados dos grandes centros artísticos, fazem emergir em seus 

lugares epistêmicos. Tanto que Conceição dos Bugres tornou-se uma consagrada escultura de 

Mato Grosso do Sul, mesclando sua peculiaridade de autodidata em sua prática artística com a 

observação de seu contexto social. Não é possível dizer o contrário a esse respeito. Cabe 

ressaltar que isso não fez da artista mais ou menos importante no cenário artístico dos centros. 
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O que faz dessa artista um ícone nas artes plásticas do Estado são as impressões 

percebidas pela escultura, cada bugre esculpido modela-se a sua identidade racial, cultural, 

sul-mato-grossense. Cada peça é distinta uma da outra. Afastando-a do lugar de artesã e 

aproximando a mulher, pobre, marginalizada e índia do discurso artístico dos centros. De 

origem humilde, a artista inicialmente realizava pinturas, mas ao notar em uma cepa de 

mandioca traços humanos, fez surgir o bugre, que posteriormente passou a ser esculpido em 

madeira a fim de não murcharem como a raiz e durarem mais tempo. Sua arte atendia à sua 

criatividade e assegurava sua sobrevivência. Hoje ainda fala-se nisso, mas comumente tomam 

da aura artística para subjugar a mulher-indígena sul-mato-grossense no cenário nacional. 

Nesse início percebemos como a transculturação dá-se em sua obra, a mandioca que 

originalmente fez surgir o bugre “feio e enrugado”, apresenta caráter semelhante na cultura 

indígena, com a Lenda de Mani, como parafraseando Magalhães (p. 7, 1935), que narra a 

história de uma índia que era filha do chefe, e esta um dia apareceu grávida. O chefe buscou 

punir o feitor dessa desonra à sua filha que permaneceu inflexível, pois dizia que não havia 

relacionado com nenhum homem. O chefe ordenou que matasse sua filha, entretanto em seu 

sonho um homem branco apareceu e revelou que a mesma dizia a verdade. Passados os meses 

nasce uma linda menina de pele branca, uma nova raça, este fato único promoveu espanto da 

tribo e nações vizinhas. A criança recebeu o nome de Mani e desenvolveu a fala e o andar 

precocemente e faleceu por volta de um ano, por costume de seu povo foi enterrada em sua 

própria oca e diariamente regavam-na sua sepultura. Com o tempo brotou uma nova planta 

que floresceu e deu frutos, que ao serem consumidos pelos pássaros os tornavam 

embriagados. Depois a terra rachou-se e, portanto identificaram um fruto que possuía a cor do 

corpo de Mani, e assim foi aprendido o uso da mandioca como alimento. Essa reflexão 

demonstra que cada cultura possui aspectos específicos a determinados conceitos. 

Uma sociedade possui diversas culturas, e cada uma dessas apresenta uma crença 

religiosa, sendo que a artista Conceição dos Bugres se considerava espírita, era uma 

frequentadora desde sua adolescência de Centros Espíritas. Percebe-se que a crença religiosa 

da artista se aproxima da concepção indígena, acerca da noção de vida após a morte e que 

toda a existência possui uma mãe. O que então podemos relacionar ao nascimento dos bugres 

à figura feminina, mulher, Conceição. A artista que numa espécie de concepção de um 
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autorretrato em uma mandioca recria algo que possui feições humanas e que no decorrer do 

tempo tomou as feições de coisa velha com aspectos enrugados, velhos. Nolasco (2009) 

percebe que ambos, artista e obra são rudes, puros e simples. Que são frutos de machadadas 

em madeiras de uma artista popular. O que evidencia que seus bugres dão origem à uma nova 

raça, sem ser a indígena ou a portuguesa, considerando assim a colonização brasileira. 

A artista expõe uma nova identidade racial em evidência, o bugre, que tem origem a 

partir da subalternidade de uma sociedade hegemonia racial branca. Para explanar acerca 

dessa denominação “[...] é preciso delimitar o espaço territorialmente falando (o que aqui é 

denominação de local) e situar o local de onde os sujeitos envolvidos, inclusive a crítica, 

proferem seus discursos[...]” (NOLASCO, p. 12, 2009). O fato é que por aproximação 

cultural, preconceitos históricos, os termos índio e bugre foram caracterizados como único. 

Percebe-se que desde o processo de colonização o índio foi “construído” como uma sociedade 

subalterna, colonizada, impondo ao mesmo caráter pejorativo pela perspectiva colonizadora. 

A existência de preconceitos culturais internos dentro de uma grande sociedade, como 

a brasileira, acaba por caracterizar os indivíduos que são excluídos do projeto social moderno 

como marginalizados, subalternos. O que se denota aos bugres de Conceição a caracterização 

pela expressão artística dos subalternos de Mato Grosso do Sul. Os estudos pós-coloniais 

descoloniais visam atribuir voz aos subalternos latino-americanos, entretanto, somente quem 

pertence à subalternidade pode possuir propriedade para falar sobre sua subalternidade, pois 

infelizmente o discurso hegemônico academicista modernista ignora a cultura outra, para 

privilegiar e manter a história “verídica” do civilizador. 

Considerações finais 

Na busca de compreender sobre possíveis novos conhecimentos, devemos permear as 

novas possibilidades de pesquisa científica, logo, a partir dos Estudos Culturais, por exemplo, 

torna-se possível propor estudos para a melhor construção de conhecimentos diferentes, de 

um modo indisciplinar, ao usufruir de metodologias diversas para abordar, no caso desse 

estudo, a cultura local de MS, a partir da artista plástica local que melhor ilustra esse lugar. 

Portanto, as teorias culturalistas já ancoradas nas teorias pós-colonialistas, permitem-

nos realizar uma compreensão mais ampla da cultura instaurada na sociedade atual, 
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delimitando a localidade brasileira de Mato Grosso do Sul. Por conseguinte, os sujeitos e suas 

identidades acabam por serem (re)verificados. Este Estado pode definir-se de modo 

transcultural devido à mistura única de culturas que aqui se mesclaram, tornando assim 

possível identificar características diversas numa prática cultural outra. Logo, a artista 

Conceição dos Bugres em seus bugrinhos conseguiu apresentar nas esculturas a diversidade 

cultural de MS. Seus bugres enaltecem a identidade do povo subalterno, marginalizado que 

não pertence à sociedade hegemônica moderna para quem eles são literalmente vendidos. 

REFERÊNCIAS 

BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio. Estética (ou não) bugresca – arte descolonial 
fronteiriça – paisagens biogeográficas: o que vemos do outro lado da linha que se insinua 
entre o real e o imaginário. Campo Grande (MS), 2016. (no prelo). 

BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio. “A natureza compósita da crítica biográfica Eneida 
Maria de Souza”. In: Cadernos de Estudos Culturais: Eneida Maria de Souza: uma 
homenagem, Campo Grande, MS, v. 6, n.12, jul./dez. 2014, p. 69-100. 

BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio. Clarice Lispector Pintora: uma biopictografia. 
Apresentação de Edgar Cézar Nolasco. Prefácio de Eneida Maria de Souza. São Paulo: 
Intermeios, 2013. 

NELSON, Cary; TREICHLER, Paula A.; GROSSBERG, Lawrence. “Estudos Culturais: 
uma introdução”. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula. 
Petrópolis: Vozes, 1995, p. 7-24. 

NOLASCO, Edgar Cézar. “Bugres subalternus”. In: Cadernos de Estudos Culturais: 
Estudos Culturais. Campo Grande, MS, v. 1, n. 1, jul/dez. 2009, p. 09-16. 

_________. “Crítica fora do eixo: onde fica o resto do mundo”. In: Cadernos de Estudos 
Culturais: Eixos periféricos. Campo Grande, MS, v. 3, n. 6, jul/dez. 2011, p. 27-41. 

_________. “Crítica biográfica fronteiriça (BRASIL\PARAGUAI\BOLÍVIA)”. In: 
Cadernos de Estudos Culturais: Brasil/Paraguai/Bolívia. Campo Grande, MS, v. 7, n. 14, 
jul/dez. 2015, p. 47-63. 

MAGALHAES, General Couto de. O selvagem. 3 ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1935. 

ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Havana: ed. Ciencias 
Sociales, 1991. 

413



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
  

ARTE E CULTURA POPULAR: RESSIGNIFICAÇÕES E ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS COM XAXADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Carlos Cleiton Evangelista Gonçalves1 - UFPB 

 
Grupo de Trabalho de Fundamentos 

Agência Financiadora: CAPES 
 
Resumo 
Este apontamento apresenta uma discussão sobre a história da dança do xaxado e a presença 
dessa dança nas escolas de ensino formal em algumas regiões do Nordeste do Brasil, o que se 
constitui como material de uma pesquisa em andamento num mestrado em Artes 
(PROFARTES/UFPB). Há uma referência nas escolas e em grupos de danças populares 
nessas regiões que remontam passos da dança como algo tradicional que conserva uma 
memória de um acontecimento popular, criado no tempo do cangaço por Virgulino Ferreira, o 
Lampião. O xaxado é envolto de uma estética própria, cuja reprodução é estimulada nos 
eventos de folguedos, onde há a sua espetacularização. As questões teóricas reúnem 
discussões acerca do que se denomina de tradição, cultura popular e história, juntamente com 
o ensino da dança e a inserção da criação no ambiente do ensino de danças tradicionais. A 
prática de campo está sendo realizada em uma escola de educação básica, a partir da 
experimentação de uma lógica criativa em contraponto ao modo como ocorre o ensino dessa 
dança que geralmente é desenvolvida por meio da repetição dos passos tradicionais. Nessas 
experimentações utiliza-se os princípios da Educação Somática e da Improvisação, como 
mecanismos que fortalecem uma atenção especial para o corpo e como uma forma de 
contribuir com o desencadeamento de padrões de movimentos advindos do xaxado. 
Palavras-chave: Cultura popular. Ressignificação. Arte Educação. 

Introdução 

A oportunidade de repensar o xaxado, a sua estética, seus padrões, sua história e a 

importância que ocupa no universo da produção popular de arte e cultura no Nordeste surgiu 

com uma pesquisa de mestrado na qual me propus a realizar através do PROFARTES/UFPB, 

programa de mestrado profissional em artes realizado em rede nacional. Sou professor na 

Escola Bernardino José Batista, em Triunfo, no sertão da Paraíba, e trabalho com essa dança 

popular com alunos do ensino médio, de uma faixa etária entre quatorze e dezoito anos, desde 

o ano de 2013. Encontrado mais facilmente na região do semiárido nordestino, de forma mais 
                                                 
1 Aluno do Programa de Mestrado Profissional em Artes – PROFARTES/UFPB – que realiza pesquisa sobre 
ressignificações da cultura popular em ambientes educativos formais e tem como orientadora a professora 
doutora Carolina Dias Laranjeira (UFPB). Atua como professor de História e de Artes no espaço em que a 
pesquisa acontece: a EEEFM Bernardino José Batista, em Triunfo – Paraíba. É especialista em História das 
Artes (UFCG 2011) e licenciado em História (UFCG 2009). 
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intensa em algumas comunidades do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do 

Norte, o xaxado tem uma grande relevância nas atividades culturais de lugares por onde 

teriam passado grupos de cangaceiros, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX. Alguns desses grupos eram chefiados por Virgulino Ferreira, o Lampião, o maior 

nome do movimento armado nordestino da República Velha brasileira, conhecido como 

cangaço. O xaxado é fortemente relacionado a esse movimento paramilitar. E em algumas das 

comunidades, pequenas e distantes dos grandes centros urbanos, onde o xaxado é produzido e 

realizado por pessoas de todas as idades, o assalto dos cangaceiros foi o seu maior e mais 

importante acontecimento histórico local. 

Alguns alunos da Escola Bernardino José Batista que são membros de um grupo 

atuante de xaxado nessa escola participam das discussões e das atividades que permeiam esta 

pesquisa. Um dos objetivos deste trabalho é o de discutir novas percepções sobre essa dança 

popular para que, juntamente com os alunos participantes, possamos dar cabo de um processo 

criativo em que consigamos ressignificá-la, fazer novas leituras, a partir de seus padrões de 

movimentos. 

Contexto escolar: o xaxado como uma forte tradição 

A forma como o xaxado é produzido em algumas comunidades que o detém como 

algo tradicional é a forma como ele chega nas escolas dessas comunidades: sempre revestido 

de uma importância sobre a sua estética e seus padrões. Muitas crianças, jovens e adultos 

estão envolvidos em sua produção e sua difusão em muitas cidades do interior do Nordeste. 

Os festivais de xaxado ou as festas juninas são os objetivos de muitos grupos, criados para 

serem apresentados, comparados, elogiados e criticados. Na escola, os espetáculos de xaxado 

aconteceriam para garantir a manutenção dessa cultura existente na comunidade, defendida 

por seus agentes como algo que precisa ser preservado. Mas alguns questionamentos deram 

margem para a realização de uma pesquisa nesse âmbito de produção de uma dança popular: 

Seria possível recriar o xaxado a partir de releituras e fora do estereótipo consagrado nas 

festividades tradicionais? O que acontece quando se pretende ressignificar uma dança popular 

na escola, romper com sua estética e reelaborá-la para proporcionar uma nova roupagem, uma 

nova leitura? 
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sobre quem recai uma aura mitológica reforçada por um conjunto de detalhes de sua 

existência que habitam o imaginário coletivo (SILVA 2009), o ritmo preferido pelos 

cangaceiros era o xaxado. Bebiam e dançavam quando venciam seus combatentes, 

transfigurando para o rifle a imagem da mulher, que até certo momento não existia no 

cangaço, e arrastando as sandálias de couro no chão para comemorar as vitórias 

(VALLADÃO; FIDELIS 2011). O nome “xaxado” viria justamente da onomatopeia 

produzida por esse arrastar da sandália de couro pelo solo seco (CASCUDO 1978; 

BENJAMIN 1989). 

Há uma forte ideia no interior dos grupos populares de que o xaxado é proveniente da 

época do cangaço e de que a sua origem está em grupos de cangaceiros. A forte ligação entre 

xaxado e cangaço é o motivo pelo qual a estética dessa dança continua fortemente vinculada à 

estética desse movimento brasileiro de sublevação. Uma comum apresentação de xaxado é 

basicamente uma representação de cangaceiros trajados dançando armados e tendo as figuras 

de Lampião e Maria Bonita como protagonistas. 

O sertão nordestino é repleto de histórias (e estórias) sobre cangaceiros. Não é difícil 

encontrar quem ainda possa testemunhar sobre as façanhas, os atos de atrocidades e até 

mesmo os de heroísmos destes grupos paramilitares que surgiram nessa parte do Brasil entre o 

fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Segundo Darcy Ribeiro (1995), o 

cangaço foi uma forma de banditismo típico do sertão pastoril, em que cada integrante do 

bando tinha uma justificativa moral para afiliar-se ao movimento. E, para Souza (2006), a 

justificativa para Virgulino Ferreira, o Lampião, entrar para o cangaço foi o de vingar a morte 

do pai, precisamente dois dias após o assassinato dele, em 1920. Para a coordenadora de 

danças populares do grupo Cabras de Lampião, de Serra Talhada, Pernambuco, Cleonice 

Maria de Souza, a figura de Lampião no espetáculo de xaxado é a porta-voz do grito de ordem 

contra a injustiça social pelo fato dele próprio ter sido vítima do sistema coronelista que 

vigorava à época em que ingressou no cangaço. 
 
Viviam em grupos, saqueando cidades, vilas e fazendas, enfrentando o poderio dos 
coronéis e fazendeiros, desafiando a polícia e todo o aparato do Estado. A palavra 
cangaceiro vem de canga, peça de madeira que prende os bois ao carro. Os 
cangaceiros carregavam a arma sobre os ombros, lembrando uma canga. Quem se 
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sentisse injustiçado, sempre procurava um meio de tornar-se um cangaceiro. No 
cangaço o ganho era sempre superior ao de qualquer outra profissão estabelecida. 
Além do dinheiro e joias, frutos do saques, tinham fama, liberdade e respeito da 
população, admiração das mulheres, simpatia das pessoas e rompimento com a 
submissão aos donos do poder. (SOUZA, 2006, p. 14) 

De qualquer forma, como bem destaca o artigo “Xaxado: a construção da identidade e 

da memória social do cangaço” (SILVA; BRITO 2012), existem muitas questões sociais, 

políticas e econômicas que são discutidas na historiografia do cangaço no campo de muitas 

áreas das ciências humanas, mas o que de fato tem ganhado visibilidade é a abordagem 

cultural: imagens, representações, memórias e identidades têm se tornado cada vez mais alvos 

de pesquisas para a compreensão das especificidades do cangaço e de suas heranças. 

Xaxado na escola: a atividade pedagógica com cultura popular 

A Escola Bernardino José Batista, em Triunfo, na Paraíba, é um exemplo de como o 

xaxado se consagrou como uma efetiva atividade pedagógica, dispondo de uma organização 

própria para lidar com a estrutura e o suporte necessários ao acontecimento de apresentações 

regulares em alguns momentos do ano letivo. Salvaguardados por resoluções do conselho da 

escola, constantes no projeto político escolar, mais especificamente nas partes de regimento 

interno e da proposta pedagógica curricular, os alunos interessados no aprendizado e 

aperfeiçoamento técnico do xaxado podem até mesmo ser dispensados das aulas práticas de 

Educação Física, para se dedicarem aos ensaios e processos criativos. 

 Nessa escola, os alunos podem optar por participar de pelo menos um dos times 

esportivos ou dos grupos artísticos existentes, que têm um ou mais professores responsáveis 

por treinos, ensaios ou encontros periódicos. Fazem parte do quadro de grupos artísticos o 

grupo de teatro, o de poesia, o de pintura, o de quadrilha e o de xaxado. Esses dois últimos 

geralmente são ativados no primeiro semestre letivo, com vistas às apresentações no período 

junino. 

O trabalho com cultura popular na escola é um aspecto pedagógico que possui várias 

abordagens nas teorias educacionais. A cultura popular por si só é um universo que precisa ser 

compreendido e suas teias de relações precisam ser colocadas em evidência para entendermos 

como se dão os processos de produção, difusão e apropriação de algo que se constitui como 
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popular, assim como é necessário entender como que ele se torna legitimado pela comunidade 

e se transforma em algo típico, tradicional.  

Algumas abordagens acerca da cultura popular, como a de Carlos Rodrigues Brandão, 

em seu livro “A educação como cultura” (1985)2, pressupõe uma necessidade de conhecer o 

processo de politização da cultura pelos movimentos de cultura popular no Brasil, a partir dos 

anos 60, para compreender que alguns processos não são inteiramente construídos com 

efetiva participação do povo. Esses movimentos3 que tiveram a intensa participação de 

estudantes universitários, artistas e outras categorias de intelectuais participantes, como por 

exemplo Paulo Freire (1921-1997)4, tinham por meta construir uma cultura popular com base 

numa verdadeira cultura de classe, em que o povo, consciente, participasse do processo crítica 

e politicamente, tornando-se “capaz de transformar tanto os símbolos que se representa e ao 

seu mundo, quanto a sua própria realidade material. ” (BRANDÃO, 1985, p. 15). O projeto 

foi, nas palavras do autor, “metade imaginário e metade real”, apesar de ter sido intenso e 

criador como poucos. 

Na realidade da vida social os valores da cultura do povo e os da cultura popular 
estão misturados. O papel do educador militante é justamente o de separá-los, 
distinguindo com o povo uns dos outros. Isto significa aportar instrumentos – e não 
conteúdos culturais de valor erudito – para que o próprio povo explicite a diferença e 
se aproprie do que é próprio de sua cultura. A aquisição de uma cultura popular não 
aparece solta, como maneiras mais pessoais e críticas de um pensamento individual. 
Não é também apenas a mudança de sua capacidade de criar, lidando com seus 
símbolos. Ela se reflete progressivamente na organicidade de classe das 
organizações populares. (BRANDÃO, 1985, p. 69) 

 

                                                 
2 Nesse livro, Brandão faz uma diferenciação entre “cultura popular” e “Cultura Popular”, numa referência de 
que a cultura popular (com as iniciais minúsculas) é justamente a distância, o intervalo entre o conhecimento 
popular e o erudito que, para ele, é mais do que diferença de níveis e estilos, e sim, de relações entre classes, 
poderes, interesses. Cultura Popular (com iniciais maiúsculas) seria um processo acionário que não pode estar 
desligado do povo, é construído com ele e para ele, conscientemente. Dessa forma, o povo se opõe à prática não-
refletida e não-crítica da cultura tradicional (imposta) dos subalternos. E a luta política através de processos 
culturais acontece com uma intenção pedagógica. 
3 Esses movimentos são os que Brandão se refere como Movimentos de Cultura Popular, grupos de ação 
pedagógica que mais tarde algumas pessoas vieram a chamar de “teoria da Cultura Popular”. Para ele, os mais 
significativos eram: Ação Popular, Centro Popular de Cultura, Movimentos de Cultura Popular, Movimento de 
Educação de Base e Campanha de Pé no Chão também se Aprender a Ler.  
4 Segundo o Portal Instituto Paulo Freire, Paulo Freire foi um professor que pôs em prática um autêntico trabalho 
de educação que identifica a alfabetização com um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto 
para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto para a sua libertação. (Acesso em 26/05/2017) 
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 A investigação sobre o fato de que manifestações populares, advindas de uma cultura 

dita popular, podem ter sido folclorizadas para atenderem a projetos de nacionalização, 

conformismo de classe, relações de poder, fortalecimento da subalternidade e dominação 

cultural, deixa o trabalho educacional que utiliza elementos de cultura popular passível de ser 

uma ponte para reforçar todos esses princípios. Se um trabalho com cultura popular na escola 

é feito sem a reflexão sobre as teias de relações que cruzam suas manifestações cultua-se uma 

sistemática de ensino pautada na não-problematização, num estudo sem reflexão, na leitura 

pela leitura, na cópia pela cópia. 

Dança e educação somática: processos criativos no contexto do aluno 

Na escola, o ensino de qualquer componente curricular deveria acontecer de uma 

forma em que o estudante pudesse facilmente relacioná-lo com a realidade em que vive e que 

o conhecimento adquirido fosse essencial para dar cabo de resolver as mais diferentes 

situações em que ele e sua comunidade se encontram diariamente. Uma educação para o 

mundo e para a vida deveria ser concretamente o maior objetivo dos sistemas educacionais 

das sociedades contemporâneas. Mesmo sabendo que o objetivo atual das escolas 

convencionais no Brasil está longe de ser uma preparação do aluno para enfrentar os 

problemas sociais, e sim, para servir aos propósitos do mercado e do sistema comercial 

capitalista, é preciso que nós educadores protelemos em dar a nossos alunos momentos de 

reflexão sobre esse universo que nos circunda. Dessa forma, em qualquer área do 

conhecimento, em qualquer linguagem artística, em qualquer nível de escolarização, 

estejamos atentos a fazer de nossas aulas uma profunda oportunidade de levar o estudante a 

olhar para o seu redor, a lê-lo, a refleti-lo. 

Nas salas de aulas de dança, na escola convencional, mesmo quando o tema é o estudo 

de danças populares brasileiras, também podemos efetivar esse exercício de condução do 

aluno à leitura do mundo que o circunda. Numa paráfrase com a crítica de Paulo Freire aos 

processos de ensino e aprendizagem da leitura da palavra nas décadas de 1960-70, Isabel 

Marques (2010) diz que “ler a dança não é como passar por cima dos passos e dos 

movimentos. ” Mesmo a dança, historicamente concebida como um processo de apropriação 

de técnicas e reprodução de passos e movimentos, deve acontecer sob o princípio de 
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percepção do corpo no mundo onde dança. E, dessa forma, deve se dar de forma crítica e 

articulada para que permita também a se abrir para leituras possíveis de mundo. 

Sob os princípios da educação somática fortemente difundida por Klauss Viana, 

Jussara Miller (2012) traz em seus apontamentos sobre o corpo que dança a teoria do corpo 

sensível como resultado de uma cinestesia que se desenvolve de forma que o aluno acessa o 

corpo que dança através da percepção do seu entorno na sala de aula, mas também fora dela. 

A técnica Klauss Viana, segundo Miller, propõe uma vivência em estado exploratório e não 

uma vivência do corpo mecânico que somente adquire e acumula habilidades. Os 

procedimentos técnicos da educação somática que culminaram em ações pedagógicas é, 

portanto, uma prática também de improvisação. Sem esse caráter improvisacional, sem essa 

atitude de levar o aluno a refletir sobre o seu corpo no seu entorno, dificilmente os saberes de 

dança isolados entre as quatro paredes das salas de aula impregnarão de sentido nossos atos 

cotidianos (MARQUES 2010). 

Um cuidado latente na prática do ensino de dança recai sobre a questão da reprodução 

mecânica de passos e movimentos. Quando o processo criativo está centrado na cópia pela 

cópia exclui-se do aluno dançante a oportunidade de dar significação ao que pratica. As aulas 

de danças brasileiras são um exemplo de como o processo de criação muitas vezes se restringe 

à memorização de uma coreografia, no máximo fazendo uma relação com a historicidade que 

permeia tais manifestações. Para Marques (2010), aprender coreografias é importante, 

principalmente as de cultura local, mas se o que se almeja é educar leitores de mundo não 

podemos reduzir esse aprendizado a cópias mecânicas. 

 
“O processo técnico é enfatizado não como repetição mecânica, mas como repetição 
sensível, como desenvolvimento de percepções, vivências e aptidões. É, portanto, 
um processo qualitativo, e não um treinamento quantitativo para o acúmulo de 
habilidades em cadência linear a partir da repetição mecânica. É a busca do corpo 
sensível que não se encontra na imagem corporal refletida no espelho da sala de aula 
de dança, mas na experiência do corpo vivenciado com suas limitações, seus desejos 
e com todo o histórico do indivíduo em ação investigativa. ” (MILLER, 2012, p. 65) 

 
Excluir do processo criativo a oportunidade de promover a significação pelo aluno do 

que ele dança é colocá-lo numa situação de memorização e repetição que em nada ou muito 

pouco acrescentará em sua vida. Se notoriamente alguns modelos pedagógico-metodológicos 

de memorização estão fadados ao fracasso escolar ou a uma educação que não valoriza o 
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contexto e a totalidade do aluno, o ensino de dança que preza também por uma metodologia 

de repetição mecânica tende também a se tornar um fracasso na experiência escolar do aluno, 

no sentido de não ser algo transformador ou que proporcione uma aprendizagem que possa 

efetivamente contar como importante e levar para a vida além da sala de aula ou do palco em 

que se apresentará. 

Torna-se necessário evidenciar que mesmo as danças populares são passíveis de serem 

transformadas através de um processo de ressignificação. Após a significação da dança 

popular, que consiste basicamente num estudo sobre o seu percurso histórico e social, sobre 

os padrões de movimentos que a caracteriza e sobre a ligação que possui com a cultura local, 

é preciso estender para o entendimento de como esses percursos, padrões e ligações 

atravessam o ser dançante, como esses símbolos cristalizam-se nos movimentos e como isso 

pode se tornar um novo passo de dança. Valoriza-se assim o protagonismo, através do 

encadeamento de possibilidades de movimentos a partir de um movimento padrão. Isso 

significa basicamente promover leituras de dança/mundo, após um forte impulso de estímulo 

à criatividade. 

Os contextos culturais atravessados nos corpos que dançam marcam profundamente a 

forma, a intenção, o encadeamento de cada um: o movimento não é uma ilusão, sugere 

Marques (2010). Esses contextos darão outra dimensão ao movimento humano que não o da 

mera reprodução, da cópia, da execução silenciada. Dessa forma, os corpos dos alunos 

dançantes são permeáveis aos fluxos culturais. Se não permitirmos que eles entrelacem e 

ramifiquem suas emoções, suas realidades, suas vivências cotidianas, estaremos solicitando-

lhes que se mexam sem sentir, sem vivenciar o que se dança.  

Possibilitar a ressignificação da dança popular é valorizá-la ainda mais. Se há uma 

ideia, mesmo que constante apenas nas resoluções que tratam das alçadas educacionais, de 

que um dos papeis da escola é o de aproximar-se cada vez mais das comunidades, como bem 

retrata Lucio Sanfilipo (2011), ressignificar o que é próprio da cultura popular é colocá-la em 

absoluta evidência. É desnudá-la, entendê-la e tornar um indivíduo apto a encontrar 

alternativas para sua transformação sem que isso se constitua numa negação ou num 

rebaixamento. 
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Considerações finais 

Uma aula que começa pautada numa sistemática de cópia começa dando aos alunos 

uma ideia de descrédito sobre a existência de potencial criativo. A ligação entre estimular a 

criatividade e dar possibilidades de fazer algo novo é extremamente forte, sem contar que uma 

metodologia de aula de dança que torne os estudantes protagonistas de um processo criativo 

pode deixá-los muito mais à vontade e muito mais propícios a se envolverem plenamente na 

atividade. 

Trago novamente Isabel Marques (2010) para lembrar-nos de que cada aluno tem um 

potencial criativo transformador e que, quando protagonistas de processos transformadores 

em dança, a possibilidade de transformar relações é permitida. “Processos transformadores 

incentivam alunos a dialogar com referências externas, que dão rumo e ordenam seus 

processos criativos”, sugere ela. No estudo das danças populares brasileiras é preciso focar na 

busca por estabelecimento de relações, pois essas manifestações dizem muito a respeito das 

tramas sociopolítico-culturais estabelecidas historicamente no país. 

Uma escolha que o profissional de dança, de qualquer outra linguagem artística ou 

mesmo de qualquer outro componente curricular pode fazer é o de, em sala de aula, promover 

a prática de ensinar e aprender sem compromisso com processos que desconstruam, desvelem 

e desnudem construções sociais implícitas ou pôr em evidência que os entrelaçamentos de 

tensões sociais, gênero, etnia, etc. podem ser lidos a partir de vários pontos de vista. E se é 

(somente) da alçada do artista docente provocar a reflexão e o estímulo à criatividade na 

escola convencional, talvez não. Mas o que sabemos é que nos apropriando dessa necessidade 

podemos tirar muitos alunos da zona de passividade e dar a oportunidade de muitos deles se 

emanciparem significativamente. E tornarem-se (mais) criativos. 
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ARTE EM MATO GROSSO DO SUL: QUATRO DÉCADAS “Enquanto 

esse velho trem atravessa...” 
 

Marcos Antônio Bessa-Oliveira1 - UEMS/NAV(r)E 
 

Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-1 
 
Resumo 
As memórias, assim como as coisas, vão e vêm! Memórias, história e experiências têm, em cada 
sujeito, passado, presente e futuros diferentes. A produção em arte na contemporaneidade faz vir à 
tona o “tempo heterogêneo e contínuo, capaz de propor saltos sociais, culturais, políticos” através dos 
objetos artísticos e assim fazer “inventAÇÕES” da “pluralidade e perspectivas narrativas” do passado 
no presente. Igualmente existem objetos na arte na atualidade que fazem reproduções de memórias, 
histórias e experiências alheias como suas. Desta circunstância, este trabalho quer discutir as 
perspectivas das quais as produções em artes plásticas de Mato Grosso do Sul (contemporâneas e 
objetos edificados na atualidade) que têm (re)inventariado ou apenas reproduzido as memórias e 
histórias (clássicas e modernas da produção artística) no local cultural na contemporaneidade desde 
sua divisão de Mato Grosso em 1977. Para tanto, serão tomadas as argumentações teóricas de Jacques 
Derrida sobre a desconstrução das teorias estruturalistas; Anne Cauquelin que reinventa inclusive a 
noção tradicional de paisagem na atualidade; entre outras discussões de cunho filosófico como a 
tradicional ideia de tempo do agora, entre outros autores nacionais, estrangeiros e locais, que discutem 
as memórias, arquivos, histórias, experiências e a própria contemporaneidade na produção de 
narrativas na atualidade. 
Palavras-chave: Fronteira-sul. Memória. Biogeografias. 

Introdução – tempos, espaços outros 

Duas questões são devem ser esclarecidas antes de iniciar a discussão da qual se 

pretende: o tema posto pelos termos “produção artística contemporânea” e “lócus geoistórico 

enunciativo” onde circunscrevem a discussão, Mato Grosso do Sul, sugeridos no título! A 

primeira refere-se ao recorte artístico tratarei: a produção artístico-plástica e artistas inscritos 

sob o rótulo de arte contemporânea e da produção plástica e de artistas que estão trabalhando 

no presente. Ora mais, ora menos, privilegiarei características de uma arte contemporânea ou 

de uma arte desenvolvida na contemporaneidade, bem como de artistas, para ilustração das 

                                                 
1 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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discussões que serão expostas. Pois, a ótica de (tempo) contemporâneo aqui concorda com 

Katia Canton ao afirmar que: 

 
O tempo contemporâneo surge como um elemento que perfura o espaço, 
substituindo a sensação de objetivação cronológica por uma circularidade plena de 
instabilidade. [...]. Retira as espessuras das experiências que vivemos no mundo, 
afetando inexoravelmente nossas noções de história, de memória, de pertencimento. 
O grande perigo desse tempo raso é justamente a falta de espessura, a sensação de 
atemporalidade e de que, no lugar de processo de deslocamento, existe apenas o 
agora. (CANTON, 2009, p. 20) 
 
 

O outro ponto das discussões toma Mato Grosso do Sul como cenário pela demanda 

necessária de pensarmos essas produções e artistas que estão emergindo no local cultural e 

geoistórico na margem de fronteira entre Brasil-Paraguai-Bolívia. A priori, se a discussão 

parece centrada em um lócus enunciativo por mera predileção geográfica, cabe dizer que a 

demanda de tais situações (históricas e/ou geográficas) são ainda emergente nesse lócus. 

Antes, porque acompanho o desenvolvimento artístico-local sul-mato-grossense a mais de 10 

anos. (BESSA-OLIVEIRA, 2012) Segundo porque algumas produções e artistas estão 

seguindo as mudanças dos tempos, já outros só continuam resgatando memórias e histórias 

sem proposição de (re)inventação ao/no presente artístico local. Para Canton memórias e 

histórias biográficas mantêm em suspensão e prolongamento obras “na” contemporaneidade: 
 

Nas artes, a evocação das memórias pessoais implica a construção de um lugar de 
resiliência, de demarcações de individualidade e impressões que se contrapõem a um 
panorama de comunicação à distância e de tecnologia virtual que tendem 
gradualmente a anular as noções de privacidade, ao mesmo tempo que dificultam 
trocas reais. É também o território de recriação e de reordenamento da existência – 
um testemunho de riquezas afetivas que o artista ofereceu ou insinua ao espectador, 
com a cumplicidade e a intimidade de quem abre um diário. (CANTON, 2009, p. 
21-22) 
 
 

Nesse sentido o que se entende por contemporâneo, história e por memória não estão em 

reproduções de histórias, memórias, paisagens e arquivos do passado sem resignificações no 

presente – tanto em relação à arte, aos artistas e mais em relação aos sujeitos e suas 

identidades multíplices –, seja visando a manutenção de discursos, seja com ideias de 

inscrição das produções locais em “lugares” (tempos, histórias e memórias) não posicionados 
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nos seus muitos presentes (agoras). Essas duas questões ressaltadas farão emergir outras tão 

importantes quanto. Ou seja: a situação sobre as políticas públicas das artes no Estado; sobre 

as ocupações dos espaços expositivos do/no Estado; a situação do mercado artístico do 

Estado; a formação de professores e o ensino das artes locais; além de teorias emergentes 

sobre as produções artísticas em Mato Grosso do Sul. Mas, tomando como ponto 

fundamental, discutirei a inscrição desse lugar enunciativo como produtor de arte – 

contemporânea e na contemporaneidade – o que acaba por tomar o discurso da e a crítica de 

arte local sobre as produções, artistas e sujeitos das artes sul-mato-grossenses. Fatos que 

acabam por esbarrar em questões estruturadas em discursos metodológicos, epistêmicos das 

pesquisas e discussões da crítica de arte local: se contemporânea ou apenas críticos/históricos 

– como disse Derrida em relação às análises estruturalistas – que reproduzem discursos na 

contemporaneidade. 
 

A atitude estruturalista e a nossa postura hoje perante a linguagem ou na linguagem 
não são unicamente momentos da história. Antes espanto pela linguagem como 
origem da história. Pela própria historicidade. É também, perante a possibilidade da 
palavra, e sempre já dentro dela, a repetição finalmente confessada, finalmente 
alargada às dimensões da cultura mundial, de uma surpresa sem medida comum com 
qualquer outra e com a qual se agitou aquilo que se costuma denominar pensamento 
ocidental, esse pensamento cujo destino consiste muito simplesmente em aumentar o 
seu domínio à medida que o Ocidente diminui o seu. (DERRIDA, 2009, p. 2-3) 
 
 

Vários artistas em Mato Grosso do Sul produzem argumentados em estruturas de memórias e 

histórias artísticas Ocidentais – clássicas e modernas – trazendo à tona um fazer artístico que 

se (de)limita em (re)produzir o passado no presente. Já outros artistas locais produzem 

tomando da memória biográfica de cada um para ressaltar características do espaço 

geográfico sul-mato-grossense: sem priorizar memórias e histórias antigas. Sem fazer nenhum 

juízo de puro valor, ainda que por ora, mesmo porque os conceitos de memória e até o de 

arquivo, segundo Jacques Derrida, não estão ligados exclusivamente ao passado, buscarei 

tratar de alguns desses artistas que lançam mão de memórias (próprias e alheias) para 

construções artísticas do(s) no(s) presente(s) “agoras” (CANTON, 2009) da/na 

contemporaneidade. A ideia, a princípio, é tratar de produções e artistas que estão produzindo 
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memórias e histórias ou apenas reproduzindo-as no presente. Artistas que tomam das 

identidades biográficas locais e atuais ou artistas que se inscrevem em identidades alheias. 

40 anos com mais do mesmo 

Faz exatos 40 anos (1977-2017) uma série de pinturas inaugurou na produção artística 

local a temática do bovinoculturismo como “estilo” de toda a produção artística local. A Série 

de pinturas “Divisão de Mato Grosso”, realizadas entre 1978 e 1979 (ilustrada na figura 1), do 

artista plástico Humberto Espíndola2, retratou o ato histórico da criação de Mato Grosso do 

Sul na divisão geográfica e política de Mato Grosso. Tratadas como “Bovinocultura”, o artista 

já era reconhecido por outra “série” nominada como tal, as obras da “Divisão de Mato 

Grosso” apresentaram à produção artística local o que tornou o “estilo artístico” para as 

práticas artísticas locais em quase todas as linguagens e até para a produção crítica sobre a 

arte local que sempre a endossou como obras do boi. 

 
Fig. 1. Humberto Espíndola O nascimento de MS, 1979 – Óleo sobre tela – 144 X 124 cm. Acervo Museu de 

Arte Contemporânea — MARCO, Campo Grande, MS. 

 
Fonte: Site do Artista.  

Todos passaram a usar a imagem do boi como estilística da produção sobre e na arte local 

como forma de situá-la nesse “novo” lugar político e geográfico. A inauguração do boi com a 

“Série...” na produção artística de Mato Grosso do Sul, assim como toda uma produção 

artística local (artes plásticas, música, audiovisual, teatro, dança, literatura, performances etc), 

                                                 
2 Imagens disponíveis em: http://www.humbertoespindola.com.br/001-index_frameset.htm - acesso em 21/07/17. 
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na crítica de arte e no ensino de arte no Estado, passam obrigatoriamente pelo registro visual 

(imagético e real) da aura do boi na arte: validando discursos históricos e hegemônicos. 

Ora avalizados pelo Poder Público local – via as Secretarias e Fundações de Culturas 

(Estadual e Municipal) –, ora pelos discursos críticos que endossam a presença do boi como 

estilo artístico, não como repertório cultural de arquivos e memórias locais assentados em 

questões e fatos sociais, políticos, culturais e até econômicos (“Agro é Tech, Agro é Pop, 

Agro é tudo”), o bovinoculturismo é cultuado como Estilo Artístico das artes locais. Em quase 

todas as linguagens da arte local percebe-se a “imagem” do boi como ícone da cultura sul-

mato-grossense; como se essa arte estivesse totalmente assentada nessa única forma de 

construção de narrativas na atualidade. As produções artísticas, partindo do princípio de 

produzir arte local, inscrevem-se em estilos e movimentos artísticos construídos pela História 

da Arte europeia como única forma de (re)produzirem narrativas artísticas na atualidade. 

Essas questões fazem esboçam com mais evidente o propósito deste trabalho de 

mostrar os caminhos que os artistas, das artes plásticas, por exemplo, têm tomado em Mato 

Grosso do Sul para produzirem narrativas artísticas na atualidade. Se por um lado vários deles 

tomam das “impressões” (DERRIDA) como fardos do passado, outros, por sua vez, têm 

trabalhado na contramão da mera manutenção de narrativas históricas como repertórios 

artísticos. Dos primeiros, a exemplo do artista da “Série” mostrado, têm trabalhos que 

ressaltam estilísticas de movimentos artísticos e artistas históricos como as únicas formas de 

produzir pinturas, por exemplo, na atualidade. Portanto, temos na pintura da 

contemporaneidade sul-mato-grossense uma maioria de artistas que resgatam as memórias 

renascentistas, impressionistas, fovistas, entre tantos outros estilos/movimentos, atestando 

estarem produzindo memórias e arquivos atuais para arte local. 

Ainda sobre esses “artistas” pintores que resgatam as histórias, memórias e arquivos 

alheios como forma de produção artística, têm no Estado grupos concentrados em reproduzir 

as paisagens naturais do local. Pois, iguais ao boi, as paisagens exóticas do Pantanal, índios, 

aves e animais silvestres ilustram grande parte das pinturas desses “artistas” locais. 

Igualmente ao patrocínio e “crítica” dos promotores do Estado e da crítica local quando se 

trata da imagem do boi, as paisagens (naturais, índios locais) ganham destaque porque 

suscitam a ideia de promoção turística do local. Ou seja, igualmente ao bovinoculturismo 
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artístico – ressaltado como característica da pintura local –, as paisagens exóticas locais 

também corroboram uma ideia de arte que promove narrativas ancoradas em histórias, 

arquivos e memórias alheias para ilustrar a cultura do local. Opostas à paisagem “inventada” 

por Anne Cauquelin: “[...] o que se pode ver, a paisagem pintada, é a concretização do vínculo 

entre os diferentes elementos e valores de uma cultura, ligação que oferece um agenciamento, 

um ordenamento e, por fim, uma “ordem” à percepção do mundo. (CAUQUELIN, 2007, p. 

13-14) 

Estão inscritos nesse segundo tipo de artistas, os que produzem na contemporaneidade 

e os que tratam as imagens, na maioria, como meras iconografias da cultura local (emoldurada 

em discursos políticos como avalizadores financeiros e/ou discursos críticos que os sustentam 

como arte local), alguns artistas que pintam paisagens e imagens como pintavam os artistas 

históricos. Vinculados a uma espécie de associação artística – na grande maioria pintores de 

paisagens naturais do estado, de reprodução da iconografia indígena, de artistas que tratam a 

contemporaneidade com “naturalidade” consequente dos movimentos artísticos do passado, a 

partir de adoção da pura “técnica” de reprodução das técnicas artísticas históricas – artistas 

têm buscado lugar ao sol no local atual. Antes de continuar quero observar que tudo tem lugar 

na contemporaneidade se pensados de uma perspectiva não colonial e/ou subalterna, por 

exemplo, mas não é considerável que tudo se inscreve como produção artística e de 

conhecimento locais somente porque reproduzem ícones (políticas e/ou econômicas) do lugar. 

“É nisso que a consciência estruturalista é a consciência pura e simples como pensamento do 

passado, isto é, o fato do geral. Reflexão sobre o realizado, o constituído, o construído.” 

(DERRIDA, 2009, p. 4) 

Esses artistas, que querem o Estado-nação como única forma de valorização e 

polarização das produções locais – porque esses retratam o lugar a partir dos discursos que o 

Estado vende, por isso notam que o “Governo e prefeitura não adquirem nossas obras”3 –, 

estruturam a produção local na história e em memória alheias. Esses artistas, produzindo em 

praças e se reunindo em grupos variados deles colocam a produção local como uma produção 

que apenas (re)trata uma ideia única de identidade artística do local: uma “nação” 

                                                 
3 Matéria completa em: http://blogdoalexfraga.com.br/2017/05/16/entrevistapedroguilherme/ - acesso em 17 de 
maio de 2017. 

429



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

representada por uma “única narração”. (BESSA-OLIVEIRA, 2012) Nesse grupo de artista, 

vários produzem “gatinhos”, cachorrinhos, ipês, aves coloridas, pântanos, índios, matas, 

pinturas rupestres, declamam poesias românticas, como se tudo fosse “flores” na história do 

Estado, sustentam discursos paisagísticos e políticos – comercializados pelo Estado-nação 

dentro e fora do local – estruturando a produção artística em um lugar da história alheia como 

nossa. 

Produção e/ou reprodução de arte, cultura e conhecimento 

Nos últimos anos impera um discurso na produção de arte sul-mato-grossense, 

vinculado a duas noções de arte e cultura bovinas, que ressalta especificidades no produzir 

arte, cultura e conhecimento ou reproduzir artes, culturas e conhecimentos de lugares que 

detêm as narrativas também aqui no local geoistórico – os discursos do que é arte, cultura ou 

conhecimento imperam igualmente em diferentes lugares: uma, bovinocultura como mote das 

produções artísticas; a segunda, bovinoculturismo como modelo para as reproduções 

artísticas. No primeiro caso a cultura bovina é e faz parte da constituição artística local por ser 

compreendida como pertencimento sociocultural gerado nas biogeografias locais. Sobre isso, 

em 1967 Mário Pedrosa já falava da pintura “boi-dinheiro” de Espíndola que inaugura o boi 

na arte sul-mato-grossense (ainda que à época fossemos MT) que é compósita do animal: 

 
As telas que vi dele são todas inspiradas por um tema: o boi. O boi não como o 
pachorrento ruminante dos currais ou de outras cenas bucólicas, mas o boi na 
sociedade, isto é, o boi-dinheiro, o boi, símbolo de riqueza de Mato Grosso. Um de 
seus quadros se intitula: Glória ao boi nas alturas; um outro: Boi & society; e o 
terceiro: Boi alado nas asas do dinheiro. Simpatizei com esses títulos, pois indicam 
que o autor deles tem seqüência nas idéias. Não seria, então, um improvisador, um 
seguidor de modas. Felizmente, também, não é aposentado como mais um desses 
“primitivos” que chegam dos cafundós do Brasil para regalo do burguês enfastiado 
da metrópole. (PEDROSA, 1967, s/p) 
 
 

Já no segundo caso, bovinoculturismo aqui entendida como estilismo artístico, visa dar 

continuidade e inscrição de reproduções artísticas às ideias de arte, cultura e conhecimentos 

migrados para o local entendidos como tal (pós-divisão de MT (1977) à contemporaneidade). 

Vários artistas, “sugerindo” evidenciar aquele “boi-dinheiro”, “primitivo” e tardio ressaltado 

por Pedrosa, seguem ilustrando obras com imagem e ícones bois. E, neste segundo caso ainda, 
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há, claramente, a contribuição dos poderes políticos e/ou econômicos sustentando essa ideia 

de “cultura do boi” como estilo, a fim da manutenção dos criames do gado e plantios de grãos 

para validação desse lócus – Mato Grosso do Sul – como a “maior” terra da soja e do boi. 

Ilustra ainda uma passagem de Edgar Nolasco que evidencia a dificuldade de 

conceituar “puro e simplesmente” o lugar de “fronteiras” atravessadas, contrabandeadas e 

transculturadas. “Lugares” que demandam a desconstrução de tudo que já fora (im)posto 

pela História da Arte que alguns insistem em dizer ter uma “[...] nossa arte [do] Brasil 

Central, pantaneira e genuína [...]” (GARCIA, 2017, p. 2) ou alguns outros que a percebem 

como uma arte de “cor local” estabilizada e exclusivista. A ideia é que vários desses artistas, 

que usurpam a imagem do boi e uma suposta ideia de iconografia exclusivamente local, 

acabam por evidenciar com seus trabalhos quase primários, ou primitivos como ressaltou 

Pedrosa, uma identidade estável que faz muito tempo não corrobora mais pensar o sujeito e 

sua individualidade; pensemos então no caso de um Estado da Federação. 
As coisas encontram-se aqui numa condição de contrabando cultural sem origem, 
sem começo, nem fim. Nessa importação clandestina de mercadorias culturais 
estrangeiras e sem fiador, contrabando é sinônimo de transferência, transculturação, 
transformação, lugar por excelência de um sujeito-transeunte em trânsito. Eterno 
entre-meio, entre-espaço, entre-tempo, constituindo uma existência espacial cujo 
espaço é antes existencial: por ele as gentes passam, as manifestações culturais são 
geradas, e ambas atravessadas por uma apologia do afeto que marca a diferença 
cultural do bio do sujeito e da cultura localistas, como a uma pele de boi marcada a 
ferro-e-fogo. Não por acaso entendemos que o que é da ordem da especificidade de 
uma cultura passa por uma afetividade (Canclini) da nação localista, e cujo 
sentimento é também, por sua vez, de ordem cultural. (NOLASCO, 2012, p. 30) 
 
 

Ambas as “culturas bovinas” – bovinocultura e bovinoculturismo – esboçam várias opções de 

discussões das questões em que estão envoltas. a bovinocultura, que está relacionada com 

trabalhos artísticos que se valem do boi como característica cultural, intrínseca às 

biogeografias fronteiriças dos sul-mato-grossenses que, por isso, produzem arte, cultura e 

conhecimento sem nem mesmo apresentar visualmente a imagem do boi. Outra, é que a 

bovinocultura se inscreveria como uma “marca” cerzida nas identidades dos sujeitos locais: 

sejam os nascidos e criados no local, sejam os que aportam ou passam a viver e sobreviver 

dessa cultura. Já o bovinoculturismo, marcado “a ferro quente” nas peles, sua noção na cultura 

está para sistematização de controle dos sujeitos dessas biogeografias das produções artísticas 

locais nessa mesma fronteira sul. 
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Quero dizer com isso que há aparatos político e econômico que fazem a manutenção 

do bovinoculturismo para insistência e inscrição de uma suposta característica local (na arte, 

na cultura e no conhecimento), repertório e repositório de arte, cultura e conhecimentos 

externos trazidos e não traduzidos no local. Ilustram essas questões o conjunto de imagens 

(figura 02) que apresentam artefatos que miram inscrição no local. 

 
Fig. 2. Imagens de trabalhos expostos em feiras populares na cidade de Campo Grande, MS promovidas por uma 

Confraria de Artistas denominada de Confraria Sociartista. 

   
Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/pg/confrariasociartista/photos/?ref=page_internal – acessado 

em: 23 de maio de 2017. 
 

Esses sujeitos reproduzem artes, culturas e conhecimentos que não são do local, mas 

são implantados como “do” local. Esta última questão faz ressaltar que alguns artistas e 

supostos críticos locais são mantidos para promoverem um discurso artístico que ancora a 

ideia da arte, da cultura e do conhecimento que obrigatoriamente passam pela imagem do boi. 

É possível dizer que há nessa relação o continuísmo dos sistemas hegemônicos que 

promovem os “mesmos” artistas e críticos, sustentando a ex-posição desses “artistas” e 

“críticos” que impõem a situação. Forma-se um círculo vicioso na produção local que mantêm 

o boi, a paisagem e ícones extra-vagantes como legítimas nas reproduções locais. Sem critério 

de ajuizamento de relação na cultura à qual dizem inscreverem-se, essas “entidades” 

arrebanham inúmeros artífices do boi. 

 
Convidamos músicos, atores, poetas amigos, para participarem do evento. Temos 
uma Feira de Artes todos os primeiros domingos do mês, das 9 às 16 horas. E nos 
segundo sábado, das 16 às 22 horas, nos mesmos moldes das ocupações, com 
artistas pintando ao vivo e expondo suas obras e músicos, poetas, atores e outras 
manifestações artísticas se apresentando. (GARCIA, 2017, p. 2) 
 
 

Esses fatos, de certa forma, ajuda questionar: é possível individualizar para tornar local como 

quer o sistema (político e econômico) e alguns artistas apoiam? Ou, como devemos tratar as 
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particularidades ou as “rasuras”, como definiu Jacques Derrida, que acarretam alterações em 

quem “transita” nas fronteiras: (de)marcações que distanciam e separam, mas também 

aproximam e amalgamam as diferentes biogeografias? São questões que temos que tratar 

intimamente para discorrer sobre as práticas artísticas locais sul-mato-grossenses produzirem 

ou reproduzirem arte, cultura e conhecimentos na tríplice fronteira (Brasil/Paraguai/Bolívia) a 

fim de “inventAÇÕES”. A fronteira geográfica é lugar de separação, mas o é também local 

de aproximação das diferenças e semelhanças entre os lugares, sujeitos e suas práticas 

artístico-culturais. Situam-se em/no lugar do “vazio”, como a significação da fronteira 

quando esta é vista como lugar ingovernável, mas que preferimos tomar como lugar de 

enunciação fronteiriço e que faz emergir arte, cultura e conhecimento que, aí sim, esses não 

são dominados pelos governos que instauram as fronteiras e estabelecem o que representa ou 

não os lugares. A noção de fronteira apercebida aqui é de ordem epistêmica, conceitual e 

cultural, mas o é também real tendo em vista que as práticas e sujeitos transitando nesses 

lados; ora sob o aval do Estado-nação, ora invisíveis aos olhos dos poderes que estabelecem 

lados opostos nos espaços-fronteiras. Igualmente, essas biogeografias artísticas e identitárias 

tornam-se aparato cultural que não se inscreve no discurso do bovinoculturismo artístico, mas 

tomam da bovinocultura como artifício para/da arte, cultura e conhecimentos emergentes 

desses muitos lugares fronteiriços que demandam pensá-los a partir da fronteira como lugar 

epistêmico. 

 
Por que precisamos de pensar a partir da fronteira? Onde isso vai levar? 
Epistemologias descoloniais na fatura como ponto zero. O pensamento de fronteira 
prevê, em princípio, tipos diferentes de atores teóricos e princípios do conhecimento 
que deslocam a modernidade europeia (que articulou o conceito da teoria das 
ciências sociais e humanas) e capacita àqueles que foram epistemologicamente 
enfraquecidos pela teo e pelo conhecimento ego-política. (MIGNOLO, 2009, p. 3) 
 
 

Pensar as fronteiras para além das ideias de limites estabelecidos por discursos hegemônicos 

políticos e econômicos, que engessam e aprisionam os discursos de arte, cultura ou 

conhecimento de lugares periféricos, que dicotonizam tudo que representa os lugares, 

evidencia características implícitas nas práticas, sujeitos desses lugares. Implícitas, mas não 

enxergadas pelos olhos dos críticos e artistas que emolduram os lugares não ex-postos, pois 

esses estão voltam os olhos para o lado oposto às fronteiras culturais de Mato Grosso do Sul. 
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Algumas conclusões 

Ao expor essas mazelas da produção pictórica local (nas plásticas, na grande maioria), 

não quero parecer contribuir para o fracasso dessa e reforço do que vem de fora: deixo isso 

para a crítica que está posta hoje no Estado. Contrariando esse desejo comum de artistas e 

críticos locais, a intenção é ressaltar problemas persistentes que precisam emergencialmente 

ser tratados nas produções artísticas locais. Se por um lado a falta de organização de uns 

artistas faz evidenciar fragilidades desses, por outro a organização deve embasar-se em 

reformulações que se voltam para o local cultural. Não adianta estrutura societária ancorada 

em proposições (artísticas, teóricas, críticas e pedagógicas) sem analogia ao local. Ver o 

passado romanticamente não faz a contemporaneidade perfurar espaços (CANTON, 2009). 

Portanto, tomando essas ideias que emergenciam discussões, este trabalho discutiu acerca da 

“cultura do boi” na tríplice fronteira como repositório cultural e como reprodutório de 

culturas como controle da cultura local sul-mato-grossense geoistórico e geopolítico 

(Brasil/Paraguai/Bolívia), a partir das biogeografias como episteme da arte descolonial. Ou 

seja, todo lugar geográfico faz emergir arte, cultura e conhecimento, a partir do sujeito-bio, 

que não são melhores nem piores que outras práticas, sujeitos e lugares, mas diferentes em 

suas especificidades. (BESSA-OLIVEIRA, 2016) O mesmo que tratar de diversalidades. 

Diversalidade é entendida por Mignolo como possibilidade mais ampla que diversidade tão 

amplamente difundida na cultura nacional. Do conceito de diversidade instaura uma relação 

de diferenças com ideias de verticalização entre as culturas diferentes. Diverso sugere que a 

diferença de um sobreponha às diferenças de muitos outros que não pactuam dos conceitos 

preestabelecidos de arte e cultura, por exemplo. Tomei de afazeres artísticos e teóricos para 

efetivar a proposta de discutir as produções artísticas e as biogeografias da fronteira-sul; na 

arte com suas identidades múltiplas que habitam e produzem arte e conhecimento entre os 

espaços, tomando da “imagem” – simbólica ou real – do boi, para produção ou emersão 

desse/nesse espaço. Dabate ainda os trabalhos, sujeitos e artistas cooperam a reprodução de 

arte, cultura e conhecimentos vindos além-mar, sem preocupação epistêmica com o local 

cultural sul-mato-grossense. Essa é a terra da “cultura boi”! Mas do “boi” bovinocultura ou 

bovinoculturismo? 
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Resumo 
O movimento anarquista chegou ao Brasil graças ao intenso fluxo imigratório estimulado já 
no final do século XIX, sobretudo com a chegada de portugueses, espanhóis e italianos. Com 
a gradativa reconfiguração da economia brasileira, que aos poucos se industrializava, uma 
classe de trabalhadoras e trabalhadores começava a surgir nos centros urbanos do Brasil, 
sobretudo em São Paulo. As péssimas condições de vida desses trabalhadores passaram a ser 
denunciadas por este grupo imbuído com o pensamento anarquista e propuseram inúmeras 
ações de resistência. Uma dessas ações foi a fundação das escolas libertárias, influenciadas 
pelas escolas já existentes na Europa. Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre 
essas escolas, mas com especial atenção as Escolas Modernas n.1 e n.2 fundadas na cidade de 
São Paulo em 1913, procurando investigar a presença do ensino de artes nesses espaços. Artes 
porque as Escolas Modernas se propunham a buscar uma “educação artística intelectual e 
moral” e despertar o “sentimento do belo, do verdadeiro e do bom” através “das ciências e das 
artes”. Além disso, as histórias das Escolas Modernas permanecem marginalizadas da história 
oficial e encontra dificuldade em penetrar na história da educação e da arte/educação. Ainda 
que não possamos falar em arte/educação nesse período, os documentos da época nos 
mostram a existência de disciplinas como desenho e música em suas atividades pedagógicas. 
Para a realização deste trabalho, está sendo realizada uma pesquisa em documentos como 
jornais e periódicos anarquistas do período do funcionamento das Escolas, além da consulta 
da bibliografia referente ao pensamento anarquista e da educação libertária. 
Palavras-chave: Educação libertária. Ensino de artes. História da arte/educação. 

Introdução 

Controverso, o anarquismo é uma ideologia marcada na história por inúmeros 

preconceitos ao entorno do seu significado. É comum o uso pejorativo de anarquia como 

sinônimo de desordem ou bagunça. Uma das narradoras do livro da Ecléa Bosi, num dado 

momento, nos conta: “Lembro de uma vizinha dizendo para mamãe: ‘Acho que tenho um 

vizinho que é anarquista...’. Era o mesmo que dizer bandido, assaltante” (1994, p. 289). Isso 
                                                 
1 Mestrando em Arte/Educação na linha de pesquisa em processos artísticos, experiências educacionais e 
mediação cultural pelo programa de pós-graduação do Instituto de Artes da UNESP (Campus São Paulo). 
Graduado em Licenciatura em Música pela mesma instituição. Integrante do GPIHMAE (Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Imagem, História, Mediação, Arte e Educação). E-mail: levi.papageno@gmail.com 
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já nos anos de 1911, onde o anarquismo ainda era algo novo no Brasil: seu pensamento 

começou a ser amplamente divulgado pelas trabalhadoras e trabalhadores europeus que 

chegaram ao país no final do século XIX. O movimento anarquista no Brasil desenvolveu um 

papel importante na luta da classe proletária ainda em formação na então recém república, 

como veremos a seguir.  

O preconceito a respeito do anarquismo já não era novidade. Pode-se dizer que 

também foi importado do reacionarismo europeu. Essa associação a desordem e bagunça 

nasce da própria etimologia da palavra. Na quarta edição do jornal anarquista chamado A 

Vida, no ano de 1915, há um artigo a respeito da definição da palavra e do movimento 

anárquico:  

 
Segundo a sua etimolojia, a palavra Anarquia significa estado dum povo que não 
tem governo. Um prejuízo bastante dezenvolvido, consistentente [sic] em crer que 
um estado tal deve forçozamente enjendrar a revolta e a confuzão nas relações 
sociais, tem feito com que comumente se adotasse a palavra Anarquia, como 
sinônimo de dezordem. [...] Anarquia, em filozofia pozitiva, è a concepção dum 
estado social em que o indivíduo, dono e soberano de sua pessoa, se dezenvolveria 
livremente e no qual as relações sociais se restabeleceriam entre os membros da 
sociedade segundo as suas simpatias, as suas afeições e as suas necessidades sem 
constituição de autoridade política. Numa palavra, a Anarquia é a negação do 
Estado, sob qualquer fórma que se apresente, substituído pela iniciativa individual 
ezercendo-se diversamente e harmonicamente (A VIDA, 1915).2 
 
 

Os anarquistas também são reconhecidos como libertários, uma vez que a liberdade é a 

principal bandeira do movimento. Para estes, a liberdade é uma construção social e 

contrapõem-se a ideia de liberdade como algo natural. Não nascemos livres, mas nós a 

construímos na medida em que convivemos com o outro. Por isso, a educação desempenha 

um papel fundamental para os anarquistas: a escola é esse lugar em potencial que permitiria, 

através do compartilhamento do conhecimento, o desenvolvimento integral e racional dos 

seres humanos e em conjunto, ou seja, através de um sentimento de solidariedade – 

sentimento base na sociedade ideal anarquista.  

Algumas escolas declaradamente libertárias nascem no século XIX trazendo novos 

olhares e reflexões sobre educação e que chegaram a antecipar algumas questões que serão 

temas de pesquisa de educadores e pedagogos não anárquicos na terceira década do século 
                                                 
2 Para o presente trabalho, optamos por preservar a grafia da época.  
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XX, como o movimento Escolanovista e o Construtivismo nos anos de 1960. Sébastien Fauré 

desenvolveu e aplicou o conceito de educação integral na experiência da “A Colmeia”, já 

abordado por Proudhon e Bakunin em obras relacionadas a educação. Francisco Ferrer y 

Guardia, anarquista espanhol, defendia o conceito da educação racional e aplicou na Escuela 

Moderna de Barcelona. Em ambas as experiências podemos identificar outras formas de 

pensar a educação das crianças, a importância da psicologia no processo pedagógico e o papel 

do jogo como ferramenta de aprendizado (MARCONI; NETO, 2011). Além disso, conteúdos 

relacionados as artes estavam igualmente presentes nas propostas anarquistas, já que ela tem 

igual importância no processo de ensino integral e racionalista defendido por esses dois 

militantes que inspiraram as experiências educacionais libertárias no Brasil. As Escolas 

Modernas de São Paulo proclamavam uma “educação artística intelectual e moral”. As 

escolas públicas de então defendiam o ensino de desenho e de música, mas estavam 

fortemente impregnadas pelos ideais positivistas (BARBOSA, 2012). Como a arte se 

configurava no contexto das Escolas Modernas de São Paulo? Havia uma contraposição as 

práticas institucionais vigentes?  

Para a realização deste trabalho, além da pesquisa em livros referentes ao assunto, 

pesquisamos também os periódicos anarquistas que circulavam na época e que se encontram 

no Centro de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM), localizado na praça da Sé.  

Olhando para a história: a República Velha  

No final do século XIX, a sociedade brasileira viu-se diante dos novos ares políticos 

que, em princípio, parecia modernizar suas instituições num contexto em que se mantinha 

atrasado em relação aos seus vizinhos. Exemplo disso é o fato do Brasil ter sido o último país 

da América Latina a abolir o sistema de escravidão, em 1888. No ano seguinte, em 1889, 

finalmente o ideal republicano ganha seu espaço até que se estabelece o que conhecemos hoje 

como Primeira República ou República Velha. A proclamação da República gerou 

desdobramentos em níveis políticos, econômicos e sociais. Segundo Nagle, a “imigração foi 

elemento importante na alteração do mercado de trabalho e das relações trabalhistas, e 

representou uma nova modalidade de força de trabalho, qualitativamente diferente daquela 

formada nos quadros da produção escravagistas” (1974, p.24).  

438



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 Com o processo de industrialização, os imigrantes passaram então a se deslocar para 

os centros urbanos. Logo, tal surto permitiu o surgimento de uma burguesia industrial e 

também de um operariado, ou ainda, numa classe proletária. Mas esses imigrantes que 

começaram a se configurar como proletários trouxeram consigo ideias sociais que se 

difundiriam significativamente nas lutas de classe que marcariam os diversos movimentos 

ocorridos nesses primeiro quarenta e um anos de República. 

 Nesse contexto, o anarquismo penetrou nas terras brasileiras com a chegada dos 

imigrantes já no final do século XIX, sobretudo com a chegada dos italianos, espanhóis e 

portugueses (RODRIGUES, 1992). Com a industrialização, começaram a surgir sindicatos e 

associações operárias que auxiliaram a propagação do movimento anarquista. Em São Paulo, 

a forte presença de italianos levou as concepções anarquistas para dentro das fábricas e 

começaram um amplo processo de propaganda e difusão do anarquismo através de periódicos 

como: Gli Schiavi Bianchi (1892), L’Asino Umano (1892) e L’Avvenire (1894). Ligado a 

ideia de ação direta, o anarquismo, no Brasil, manifestou-se em:  

 
[...] lutas reivindicatórias e de comícios; especificamente, manifestou-se na 
organização dos movimentos grevistas [...]. O movimento anarquista no Brasil, 
portanto, se desenvolve nas praças públicas e organizações de classe, e é dirigido 
sobretudo por líderes estrangeiros [...] (NAGLE, 1974, p. 37). 
 
 

 Dentro desse movimento de contestação e reinvindicação, os militantes anarquistas 

trouxeram para discussão as ideias da educação libertária. Contrapondo-se a qualquer modelo 

tradicional e atuante de pedagogia e instituição escolar da época, a educação libertária 

colocava-se (e ainda se coloca) como uma das principais formas de ação direta do movimento 

anarquista. No Brasil, a República não trouxe nenhuma mudança significativa para a 

educação. Após a proclamação, ainda em nível de Governo Provisório, a preocupação do 

novo regime político em relação à educação parece ter sido apenas na mudança do nome das 

instituições: 

 
Entre os decretos e decisões colocados em vigor a partir da data da Proclamação, 
deve ser mencionado o de nº 9, assinado em 21 de novembro e que alterava a 
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denominação de vários estabelecimentos oficiais, suprimindo-se o título de imperial 
do Instituto dos Meninos Cegos, do Observatório, da Academia de Medicina, do 
Liceu de Artes e Ofícios e, até mesmo, da “catedral do bispado do Rio de Janeiro”. 
O Colégio Pedro II adotou o nome de Instituto nacional de Instrução Secundária 
[...].  
Em 12 de Janeiro de 1890, o Conservatório de Música passaria a chamar-se Instituto 
Nacional de Música (Decreto nº 143) (NISKIER, 1996, p. 178-179).  

 
 Nesse sentido, a crítica que se faz na época é justamente quais mudanças foram 

trazidas com o Governo Provisório republicano. Porém, nos anos subsequentes haveriam 

reformas na educação sempre influenciadas pelas forças ideológicas que disputavam seu lugar 

no novo cenário político, ou seja, o liberalismo e o positivismo.  Destaco no presente trabalho 

as mudanças ocorridas no ensino de música e em desenho, sendo que ainda não é possível 

falarmos em arte/educação, uma vez que o desenho era disciplina artística. O ensino de 

música já era presente nas escolas públicas brasileiras desde 1854, por um decreto que definia 

a prática musical no espaço escolar através de “exercícios de canto”, o que possivelmente 

asseguraria algumas “noções de música”. Possivelmente, uma vez que o documento não traz 

nada mais informações do que isso. Porém, com a República “foi dado outro passo em 

direção ao ensino de música na escola” pois, pela primeira vez se passou a exigir a formação 

de profissionais de música, mas isso não representou o desenvolvimento e fortalecimento da 

área (FONTERRADA, 2008, p. 210). Assim como no ensino de desenho que, em 1901, com a 

reforma da educação e amparada pelo código Epitácio Pessoa – reforma fortemente liberal –, 

conseguiu instituir uma diretriz para o desenho na escola secundária (BARBOSA, 2015).  

 É importante destacar também que o acesso à educação, de forma geral, sobretudo ao 

ensino público, contava em sua grande maioria pela classe média, como atesta o relato de 

Paschoal Lemme: 

 
As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram frequentadas pelos filhos das 
famílias de classe média. Os ricos contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, 
que ministravam aos seus filhos o ensino em casa, ou os mandavam a alguns poucos 
colégios particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas principais capitais, em 
regime de internato ou semi-internato [...] (LEMME apud GHIRALDELLI JR, 
2009, p. 36)3. 
 
 

                                                 
3 Ghiraldelli, ao utilizar-se mais amplamente dessa fala de Lemme, traz uma informação significativa a respeito 
do autor. Essa citação faz parte do livro de Memórias (1988). 
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 Nesse contexto, o Estado de São Paulo, que era considerado o mais rico da época, não 

conseguia dar acesso a todos nas escolas. Ghiraldelli mostra que em 1920, São Paulo “não 

atingia mais que 28% da população em idade escolar; para cada quatro crianças em idade 

escolar, uma era analfabeta”. É nesse quadro que o anarquismo enquanto movimento de luta 

social ganha espaço também na educação. A Escola Moderna de Ferrer y Guardia, inaugurada 

em 1901 em Barcelona, claramente libertária e fundada nos princípios da educação racional4, 

chegou ao Brasil e, por consequência, desdobrou-se na abertura de inúmeras escolas 

libertárias em várias regiões do país5.  

As Escolas Modernas de São Paulo e o ensino de artes  

No dia 25 de outubro de 1913, o periódico A Lanterna trazia um pequeno artigo em 

que descrevia a festa de inauguração das Escolas Modernas de São Paulo. No breve relato, 

sabe-se que “os pequenos cantaram os hinos escolares e recitaram bem escolhidas poesias”. 

Na mesma edição, no final do periódico há uma seção de anúncios onde, dentre eles, se 

encontra uma pequena divulgação da Escola Moderna nº 1. Nele estão contidas informações 

como valores, horários das aulas e também as disciplinas que serão ministradas. Pelo próprio 

anúncio, assinado pelo João Penteado, fica-nos claro a forte influência de Ferrer, já que o 

professor declara que a escola está fundada num ensino racional. A influência do ensino 

racional fica mais evidente na descrição do programa: 

 

                                                 
4 O ensino racional está fortemente ligado fortemente ao ensino das ciências e de todos os conhecimentos já 
produzidos pela humanidade. É uma proposta pedagógica “fortemente calcada nas ciências naturais (com 
profunda influência, pois, da filosofia positivista), mas atenta aos problemas sociais (o que, por sua vez, a 
afastava daquela ideologia) [...]. Um processo que eduque pela razão, para que cada ser humano seja capaz de 
raciocinar por si mesmo, conhecer o mundo e emitir seus próprios juízos de valor, sem seguir nenhum mestre, 
nenhum guia. Não pense, porém, que ele defendia um racionalismo extremado. Para ele, o ser humano não é 
apenas razão, mas um composto de razão, vontade, desejo e afeto, e um processo pedagógico não pode 
negligenciar nenhum desses aspectos” (GALLO apud GUARDIA, 2014, p. 13). 
5 Carmen Sylvia Vidigal (2013) chama-nos a atenção para essas escolas a partir do levantamento realizado por 
Edgar Rodrigues (1992): “Uma primeira ocorrência [das escolas libertárias aqui no Brasil] foi a Escola União 
Operária, fundada no Rio Grande do Sul em 1895, provavelmente originária da iniciativa dos ex-integrantes da 
Colônia Cecília, como indica Rodrigues, seguida da criação, também naquele estado, na cidade de Porto Alegre, 
de uma outra escola fundada em homenagem a Élisée Reclus, a Escola Élisée Reclus, local que o militante 
anarquista teria visitado em sua passagem o Brasil. E, São Paulo, a Escola Libertária Geminal surgiu em 1903, e 
seguia o método da Escola Moderna de Barcelona. Na cidade de Santos, a União Operária dos Alfaiates teria 
fundado, em 1904, a Escola Sociedade Internacional, e a Federação Operária, a Escola Noturna, em 1907”.   
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O programa com que foram iniciados seus trabalhos consta de portuguez, 
aritimetica, geografia, historia do Brazil e princípios de sciencias naturais. 
O seu programa, todavia, como está determinado, será ampliado de acordo com as 
necessidades futuras e com a aceitação que o ensino racionalista for merecendo da 
parte dos homens livres da capital e do interior do Estado.  
O director, João Penteado (A LANTERNA, 1913) 
 

Ou seja, a ampliação futura do currículo estaria ligada às bases do ensino racionalista 

elaborada por Ferrer. Mas, se na Escola Moderna n. 1 não há referência ao ensino de desenho 

e música, disciplinas já desenvolvidas na educação formal republicana, o anúncio da Escola 

Moderna n. 2, dirigida por Adelino de Pinho, anuncia as práticas da educação integral através 

de uma “educação artística intelectual e moral: conhecimento de tudo aquilo que nos rodeia. 

Conhecimento das sciencias e das artes. Sentimento do belo, do verdadeiro e do real [...]”. É 

neste ponto que fica explícito a presença, ao menos, de um conteúdo artístico nas escolas: 

adiante, ao apresentar o currículo da escola, o desenho é citado. 

Os boletins das Escolas, até o momento de realização desta pesquisa, foram os únicos 

a possibilitar a investigação da presença da linguagem artística. A impressa desempenhava 

um papel fundamental não somente para as escolas, mas para o movimento anarquista como 

um todo, já que ela servia como ferramenta de divulgação e propagação de suas ações, além 

de possibilitar a arrecadação de fundos para a manutenção de seus projetos.  

A Escola Moderna contou com dois periódicos: O Início e, posteriormente, o Boletim 

da Escola Moderna. Cabe ressaltar que o primeiro periódico era confeccionado pelas próprias 

alunas e alunos da Escola, enquanto que o Boletim tinha mais a finalidade de divulgar as 

ideias do ensino racionalista proposta por ambas as escolas. A essa observação, podemos ler 

nas palavras da própria redação da primeira edição do Boletim, no qual nos diz:  

 
O Inicio, publicação dos alumnos desta escola, que devia hoje reapparecer, ficou 
substituido pelo Boletim da Escola Moderna, em virtude de não ser possível a 
publicação dos dous jornaes, que embora pequenos, accarretar-nos-iam despezas 
além das possibilidades no momento actual.  
Isso, porém, não impede de tornar a fazer-se a publicação d’O Inicio, mais tarde, 
quando a s cousas melhorarem.  
E é esse o nosso desejo, porque entendemos que os alumnos tambem precisam de 
exercitar-se na imprensa, afim de se habilitarem para a luta do pensamento na sua 
cooperação para ao progresso moral e intelectual da Humanidade.  
Ahi fica, pois, a explicação (BOLETIM DA ESCOLA MODERNA, 1918). 
 
 

442



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

Por isso, para levantar informações referente ao dia-a-dia da escola, recorremos ao 

periódico O Início, enquanto que para informações gerais sobre as mesmas, recorremos ao 

Boletim da Escola Moderna.  

Na mesma edição do Boletim, encontramos uma pequena nota em referência as 

disciplinas lecionadas na Escola Moderna n.1 e traz, precisamente, o nome da professora de 

desenho: “As aulas de desenho se acham a cargo da distincta professora d. Isabel Ramal, 

digna presidenta da Associação Artistica Feminina do Braz” (BOLETIM DA ESCOLA 

MODERNA, 1918).  

É importante destacar aqui também que essa edição do Boletim é de outubro de 1918, 

ou seja, essa informação aparece cinco anos após a fundação das escolas. As edições n. 2 e n.3 

do Boletim, no entanto, não mais se referem as disciplinas de desenho. Porém, até o presente 

momento, não encontramos quaisquer referências a respeito da professora Isabel Ramal e 

também da Associação Artística Feminina do Brás.  

Em relação ao ensino de música, especulamos a sua existência enquanto disciplina a 

partir de três evidências: a primeira são as festas e quermesses das Escolas; a segunda 

evidência está relacionada aos exercícios escolares de descrição e a terceira é o anúncio de 

uma aula de música.  

As festividades e quermesses das Escolas eram parte de suas rotinas e elas tinham 

como objetivo ser um complemento pedagógico às atividades realizadas em sala de aula e 

integrar a família. No anúncio de divulgação da Escola Moderna n. 2 no jornal A Rebelião, de 

1914, lê-se: 

 
Na tarefa de educação tratar-se-a de estabelecer relações permanentes entre a família 
e a escola, para facilitar a obra dos pais e dos professores.  
O meio para criar estas relações serão as reuniões em pequenos festivaes, nos quaes 
se recitará, se cantará, e se realizarão exposições periodicaes dos trabalhos dos 
alunos; entre os alunos e os professores haverá palestras a proposito de varias 
materias, onde os pais conhecerão os progressos alcançados pelso alunos.  
Para complemento do nosso programa de ensino organizar-se-hão sessões artisticas 
e conferencias scientificas (A REBELIÃO, 1914). 
 
 

Cabe ressaltar que as Escolas já anunciavam a presença de um museu e de uma 

biblioteca como forma de contribuir pedagogicamente tanto para os professores como para os 
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alunos6, na qual falaremos adiante. As festas e quermesses eram sempre divulgadas nos 

jornais através do programa das atividades. Ao considerarmos esses eventos como forma de 

divulgarem suas atividades para os pais, podemos observar que, no campo do ensino de 

música, é forte o indício do canto coral. Na construção de uma cronologia das representações 

de teatro nos espaços libertários elaborado por Edgar Rodrigues (1992), chamou-nos a 

atenção o convite para a “Grande Festa Escolar e Quermesse” que foi realizada em janeiro de 

1914: 

 
Grande Festa Escolar e Quermesse  
- Escola Moderna nº 1 – Belemzinho, 18 de janeiro – às 15h30 min., 
1- Hino dos Trabalhadores – pela corporação musical “Colonial Paulista”; 
2- Conferência sobre o tema “Escola Moderna e problema social”, pelo professor da 
respectiva escola;  
3- Instrução (hino), pelos alunos; 
4- O Papão (recitativo), original de Guerra Junqueiro, pela aluna Antonieta Morais; 
5- O Ratinho (recitativo), pelo aluno Paulo Moreno; 
6- Amanhecer (hino), pelos alunos; 
7- Os Três Reinos (recitativos), pelo aluno Bruno Bertolaccini; 
8- O Vagabundo (recitativo), pelo aluno Abel Tozzato; 
9- Conheço Uma Fada (hino), pelos alunos;  
10- As Toupeiras e a Águia (recitativo), pelo aluno Manuel Huche; 
11- A Gota de Orvalho (recitativo), pela aluna Irma Bertolaccini; 
12- Canto dos Operários (hino), pelos alunos, original de Neno Vasco; 
13- Quermesse (RODRIGUES, 1992, p. 164). 
 
 

O que nos chamou a atenção nesse anúncio foi a quantidade de hinos alternados a 

recitação de poema. Nota-se que os hinos são executados “pelos alunos”, ou seja, 

possivelmente na formação coral. Mas não é só este programa que constam a execução de 

hinos. Há também notícias em outros jornais anarquistas que se referem a outros eventos: na 

edição de n. 214 (25 de outubro de 1913) do periódico A Lanterna, numa pequena reportagem 

sobre a inauguração das Escolas Modernas, sabe-se que as crianças encerraram o evento com 

canto de hinos. Atualmente, sabe-se que chegou a existir um “Hinário da Escola Moderna nº 

1”, que pertencia ao aluno César Cavassi, mas só restou o seu sumário. 

A segunda evidência que marca o indício da presença de música na escola está 

registrada em uma atividade descritiva de um dos alunos. Como dito anteriormente, as 
                                                 
6 Pouco restou da biblioteca e do museu, mas algumas das peças e obras de ambos encontram-se no Centro de 
Memória da Educação (CME/USP) e na Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM/UFSCAR), sendo 
que esse último tem um acervo exclusivo do material de João Penteado.  
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Escolas contavam com a publicação de dois periódicos: O Início e o Boletim da Escola 

Moderna. O primeiro era confeccionado pelos próprios alunos e neles eram publicados os 

exercícios de redação feitos em sala de aula. Um desses exercícios era o de “descrição”: a 

aluna ou o aluno deveria descrever o que via na sala ou na sua casa no momento de realizar o 

exercício. Na terceira edição do periódico (19 de agosto de 1916), o aluno Guilherme Sanches 

Garcia, ao descrever uma das salas da Escola Moderna n.1 cita a presença de um piano: “Eu 

vejo nesta sala de aula duas mesas, quatro bancos, duas cadeiras, tres janelas, um quadro-

negro, duas estantes, [...] 40 figuras, quatro retratos, um globo, 15 carteiras, uma mesa, um 

piano e um copo” (O INÍCIO, 1916).  

Ainda nessa edição, encontramos um pequeno anúncio de um curso regular de música, 

ministrada pelo professor Alfredo Avella, o que nos surgiu como uma terceira evidência. 

Porém, não encontramos até o momento nenhum material bibliográfico que se refira a Avella 

ou algo que possa descrever o seu curso de música. 

Fig.1. Anúncio dos cursos de artifices e música na Escola Moderna n.1 e seus respectivos professores. 

 

Fonte: O Início, 1916. 

 
 

Cabe reforçar ainda que as práticas relacionadas ao ensino de artes, em geral, não 

estavam restritas a sala de aula, mas se abriam a outros espaços nas quais os alunos, 

professores e também a família poderiam transitar para as mais diversas modalidades. Como 

dito anteriormente, as escolas contavam com um museu próprio e também com uma 

biblioteca que oferecia uma vasta literatura e nos mais diversos assuntos. Além disso, João 
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Penteado contava também com um Cine Educativo e que continuou mesmo após o fim das 

Escolas Modernas, na Academia Saldanha Marinho, que preservou basicamente todas as 

propostas pedagógicas desenvolvidas nas antecessoras (MORAES, 2013).  

A presença do teatro social como ferramenta de divulgação e propaganda do ideal 

libertário parece indicar a presença do teatro como disciplina escolar. Porém, não é o 

propósito deste trabalho desenvolver maiores detalhes a respeito do cinema e do teatro nesses 

espaços, mas é importante destacar que, enquanto componentes da arte, elas estavam 

presentes e com propósitos bem definidos. 

Conclusão 

Não há dúvidas que o ensino de artes esteve presente nas Escolas Modernas de São 

Paulo. Mas, até o presente momento não foi encontrado registros ou descrições das aulas de 

desenho e música que pudessem vir contribuir para reflexões de suas práticas até mesmo para 

efeito de comparação em relação ao ensino oficial. Ou seja, em que medida essas disciplinas 

nas escolas libertárias conseguiram romper com as práticas já vigentes na época?  

Vimos que a República Velha foi marcada pela confluência do pensamento liberal e 

positivista que, inclusive, no ano de 1911 – dois anos antes da abertura das Escolas Modernas 

de São Paulo – houve uma nova reforma na educação que “radicalizou as propostas 

positivistas e tornou vitoriosa a tese da descentralização completa do ensino, política 

defendida pelos positivistas desde a proclamação da República [...]” (BARBOSA, 2012, p. 

86). Destacamos porque o pensamento de Ferrer, que tanto influenciou as Escolas Modernas 

de São Paulo, ao estruturar o que chamou de “ensino racionalizado” mantinha pontos de 

contato com o positivismo. Por isso, um dos questionamentos que nos fica é: em que medida a 

ideologia positivista, ainda que em menor grau, não influenciou especificamente a forma de 

como os conteúdos de artes foram desenvolvidos nas Escolas Modernas de São Paulo? No 

caso do desenho, não encontramos algo que pudesse indicar os conteúdos desenvolvidos 

nesses espaços, mas em música encontramos evidências na qual pudemos supor que era 

trabalhado através do canto, prática que não diferia muito das escolas normais.  

Encerramos este trabalho com a esperança de que ele possa servir de estímulo para 

reflexões relacionadas não só a educação libertária, mas também para gerar novos olhares 
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sobre o ensino de artes através de uma nova perspectiva da história da arte/educação, 

marginalizada e esquecida pela história oficial. Acreditamos que olhar para as práticas 

anarquistas pode vir a contribuir não só para evitar seu esquecimento histórico, como também 

lançar luz a outras metodologias no ensino de artes que podem refletir aos processos 

educacionais devido a atualidade de seu pensamento. 
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AS VOLUTAS DO CAPITEL SUL-MATO-GROSSENSE: 

INFLUÊNCIAS DO PERÍODO CLÁSSICO NA ARTE E CULTURA 

CONTEMPORÂNEAS LOCAIS1 
 

Thiago Henrique Viégas de Barros2 - UEMS/NAV(r)E 
Marcos Antônio Bessa-Oliveira3 - UEMS/NAV(r)E 

 
Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-1 

 
Resumo 
Esta pesquisa surgiu para suprir a demanda da disciplina de História da Arte do curso de Artes 
Cênicas/UEMS-UUCG, em que foram introduzidas bibliografias de diferentes historiadores 
para estudos dos períodos históricos da arte mundial, com viés de caminhos e evolução; para 
compreensão e debate sobre os mesmos; ainda culminando em uma pesquisa de campo na qual 
pudéssemos ilustrar e melhor compreender os momentos históricos, relacionando-os, a partir de 
fotografias, a elementos das artes plásticas na atualidade. Tais como: pintura, escultura, desenho 
e arquitetura fazendo referência direta aos estudos das bibliografias listadas ao longo da 
disciplina. Na medida em que foram iniciadas as pesquisas, surgiu a ideia de voltá-la para o 
cenário artístico-urbano da cidade no Estado onde moramos: Campo Grande – Mato Grosso do 
Sul – e exaltar os vestígios históricos arcaicos que perduraram no contemporâneo. Com esta 
pesquisa pudemos fazer uma análise comparativa entre traços presentes na arquitetura e obras 
artísticas da cidade, esculturas e obras plásticas de artistas regionais, que remetem a conceitos 
impressos em diferentes períodos e diferentes lugares de origem; até mesmo alguns elementos 
que expressam deveras similitudes aos movimentos: no caso aqui tratado, o clássico – 
salientando que nossa Cidade/Estado também é munida de cultura, passado histórico, e tem 
relevância no cenário artístico nacional. Na busca por essa “identidade histórica” da arte sul-
mato-grossense, foram levantadas fotografias de visitas dos mais diversos locais da cidade, 
visitas a museus da capital e exposições de arte, a fim de conectar transversalmente a arte no 
contexto histórico – passado – e cultural – contemporâneo. 
Palavras-chave: História da Arte. Plásticas Sul-Mato-Grossenses. Identidade artística 
histórica. 
                                                
1 Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo realizada durante o curso da disciplina 
de História da Arte, ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Antônio Bessa-Oliveira no curso de Artes Cênicas 
da UEMS, em que os acadêmicos devem observar na cidade as impressões dos movimentos históricos da 
Arte. 
2 Graduando do 1º ano do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – 
UUCG. E-mail: thiagohenrique102@gmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor 
DE/TI na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – 
Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – 
Núcleo de Estudos Culturais Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – 
UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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Introdução 

“Nada existe realmente a que se possa dar nome Arte. Existem somente artistas.” 

(GOMBRICH, 2012, p. 15) Na introdução do livro A história da arte o autor critica o 

conceito estabelecido por alguns sobre a Arte dizendo: “Arte com ‘A’ maiúsculo não 

existe. Na verdade, Arte com A maiúsculo passou a ser algo como um bicho-papão e de 

um fetiche”. (GOMBRICH, 2012, p.15) Dessa forma, fica claro que o endeusamento da 

arte é algo que só trás malefícios aos artistas e a qualquer pessoa que contemple alguma 

obra artística. 

Para se gostar de uma determinada obra não há razões erradas ou certas tomando 

do discurso do autor. Uma obra pode tocar uma pessoa por vários motivos, contudo, 

deveríamos ser criteriosos numa avaliação negativa. Aversão baseada em preconceitos 

pode nos privar de prazeres inestimáveis que o “feio” também oferece. Com isso, 

chegamos à conclusão que há razões erradas e certas para não se gostar ou gostar de 

uma obra artística. 

A Arte deve ser analisada além de sua beleza aparente, embora apreciar a beleza 

aparente não seja um erro. A expressão do artista deve ser capitada e analisada para o 

entendimento da obra de maneira mais abrangente possível – do belo, mas do feio igual. 

Algumas obras têm beleza direta, visível, e outras precisam ser degustadas – ver 

o invisível. Todas as obras possuem o seu valor. A beleza do artista não está em sua 

pericia em reproduzir o mundo como ele é, mas sim em transmitir toda a magia e 

sentimento envolvidos naquelas cenas que Gombrich ressalta: 

 
[...] devemos perguntar sempre ao acharmos falhas na exatidão de um 
quadro. Se o artista não teria suas razões para mudar a aparência daquilo que 
viu... A menos que tenhamos a profunda convicção de estarmos certos e o 
pintor errado [...]. (GOMBRICH, 2012, p. 27) 
 
 

Partindo desta premissa podemos questionar: O que determina uma produção 

artística bonita ou até mesmo a caracteriza como arte e que outras são taxadas como não 

sendo produções artísticas? O que faz produções originadas em outros períodos e em 

determinados lugares “boas artes”, e produções distintas dessas localidades não 
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possuírem o mesmo valor simbólico, (e porque não monetário)? Bem, defrontados por 

perguntas como essas aprofundamos estudos históricos da arte em detrimento da 

desvalorização artística regional. Sendo assim, buscamos contrapor os fatos analisando 

e comparando obras aqui produzidas – Campo Grande-MS –, com os padrões estéticos e 

movimentos artísticos ocorridos em períodos anteriores, tangenciando assim uma 

margem que permeia ambas as produções e mostrando que essas produções locais 

também beberam da fonte clássica4, moderna ou contemporânea; talvez não de maneira 

restrita, mas sim livremente aperfeiçoando-a e utilizado o que lhe convém. 

Traços, referências e padrões Gregos 

Segundo Ernst Gombrich em sua obra A história da arte, uma das publicações 

mais completas da área, o despertar da arte foi em aproximadamente 520 a 420 anos 

a.C, em meados do final do século V a.C o artífice passa a ter consciência de seu poder 

e mestria e o publico também. Artesãos passaram a ser reconhecidos por seus trabalhos 

de arte como obras e não mais apenas por funções e/ou fins religiosos ou políticos. 

Surge nessa época o conceito de escolas de arte que utilizam de estilos e padrões 

na técnica imprimida na pintura, e é normal que ocorresse competições entre eles, as 

quais os estimulavam para esforços sempre maiores e ajudavam a criar variedades; 

posteriormente admiradas na arte grega. 

A criação de colunas na arquitetura grega, por sua vez, era utilizada quase como 

viés de classe social; dentre estas temos o estilo Dórico, a mais antiga, era simples, sem 

base e cilíndrica com 20 linhas verticais, mais usadas para divindades masculinas; as 

Jônicas, eram maiores, com 24 linhas verticais aspirais e rotundas nas extremidades e 

mais utilizadas para divindades femininas; e Coríntio, mais luxuosas, presença de 

folhagens de louros no capitel e aspirais de 24 linhas verticais e muitos detalhes. 

É notória a mudança de gosto dos gregos no sentido da delicadeza e do 

refinamento; num intervalo de paz entre o período de guerra com Esparta viu-se que as 
                                                
4 Este artigo é um fragmento de uma pesquisa maior, enquanto aqui trazemos uma amostra da relação 
entre a arte local e o período clássico, a pesquisa maior levanta dados desde à pré-história até a 
contemporaneidade, ainda visando às artes visuais e englobando também vertestes com as artes cênicas – 
Teatro e Dança. 
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figuras foram deploravelmente mutiladas, ancorando um ponto de vista de que uma 

escultura mesmo que sem um braço ou a cabeça ainda assim seria bela. “Não existe 

corpo humano que seja tão simétrico, tão bem construído e belo quanto o das esculturas 

gregas”. (GOMBRICH, 2012, p. 103) 

Os gregos, nesta época, já não tinham a menor dificuldade em representar o 

movimento ou perspectiva. Exemplifica o friso do Templo da Vitória que pode ser 

considerado uma mudança dessa atitude. Também foi retratado por Janson que as 

estátuas de Deuses como Fídias tinham ficado famosas em toda a Grécia como 

representação dos deuses. “Cada obra de arte ocupa seu próprio lugar específico no 

espectro daquilo que damos o nome de tradição. A tradição é a estrutura dentro da qual 

forjamos nossa opinião sobre obras de arte e avaliamos seu grau de originalidade”. 

(JANSON, 2009, p. 9) 

Fazendo uma quase explicação da história, pensa-se que foram os gregos que 

inventaram as colunas, porém, não é correto afirmar isso por causa do seu uso quase 

comum; foram os egípcios com seus suntuosos monumentos funerários que iniciaram 

esta técnica, que posteriormente fora aperfeiçoada e empregada nos templos gregos e 

mais tarde tomam sentido de classe pelos greco romanos. 

Como continuidade da grandiosidade do povo egípcio, os trabalhos 

arquitetônicos, esculturas e de pintura ainda tinham ligação às divindades, seus templos 

eram cada vez mais bem feitos e detalhados à medida que dominavam as técnicas. É 

válido lembrar que as características de suas obras eram empregadas de acordo com a 

ordem do poder que comandava no momento. As “civilizações” mais significativas 

foram os Dóricos, Jônicos e os Coríntios que se fizeram mais presentes pelas colunas. 

As colunas amplamente utilizadas pelos gregos nos Templos aos Deuses fez da 

arquitetura daquela civilização reverberar em muitos diferentes lugares espalhados pelo 

planeta ao longo dos séculas de existência da humanidade. E, não sendo diferente, o fez 

também nas cidades dos diferentes países latino-americanos que igualmente se deixaram 

influenciar pela arquitetura grega. Não diferente também é o caso do Brasil de Norte a 

Sul, Leste a Oeste. Em todas as localidades encontramos obras que têm referências às 

arquiteturas gregas edificadas em nome dos Deuses gregos. 
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Os exemplos que podemos ressaltar caracterizando esses feitos na atualidade 

trazem as figuras: 1 da imagem da Igreja Universal do Reino de Deus, construída em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul em estilo Dórico, com colunas simples, sem 

capitel, fuste liso e a presença do emtablamento com frontão, tipano e cornija; 
Fig. 1.  Igreja Universal do Reino de Deus, Campo Grande/MS. Estilo Dórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Thiago Viégas. 
 

  
Fig. 2.  Paróquia São Francisco, Campo Grande/MS. Estilo Coríntio 

  
 

 

 

 

 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 
 

Fig. 3. Mansão da águia, Chácara cachoeira, Campo Grande/MS. Estilo Jônico 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Thiago Viégas. 
O enfoque grego nas esculturas era, na realidade, empenhar-se em insuflar cada 

vez mais vida nos corpulentos modelos antigos. Gombrich enfatiza informando que os 
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artistas nunca reproduziam o formato do nariz, as rugas da testa ou a expressão 

específica do retratado, evitavam dar à cabeça uma expressão particular. 
 

Fig. 1. Estatua da Deusa Themis, símbolo da justiça, Tribunal do Júri. Campo Grande-MS. Inspirada no 
Período Helenístico. 

 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 

Os gregos foram exímios escultores, dando forma até hoje ao “padrão de beleza” 

nas esculturas. Exaltaram tanto uma forma de corpos esculturais, de modo que nenhuma 

de suas esculturas tinha qualquer traço considerado feio ou assimétrico – o corpo grego 

é considerado na escultura o corpo perfeito. “Os gregos deram ao mundo formas 

insuperáveis de materializar os deuses sob o disfarce de homens”. (JANSON, 2009, p. 

74) 

A figura 4 apresentada nos mostra a ideia de escultura grega ainda que não 

diretamente esculpida a partir das ordens gregas. Apesar de não ser de fato apegada a 

anatomia corporal como as obras dos gregos, a imagem ainda assim nos remete à ideia 

de movimento que os escultores gregos apresentavam. A arte nesse momento atingira 

um ponto em que o típico e o individual eram colocados num novo e delicado 

equilíbrio. 

Sobre tudo vale resaltar que a escultura grega é dividida em três períodos, sendo 

eles: Período Arcaico (século VIII a VI a.C.); Período Clássico (século V a IV a.C.); 

Período Helenístico (século III a II a.C). O Arcaico tendo como características o 

idealismo do corpo, sem realismo, formas simples, estatuaria rígida, frontalismo. O 

Clássico realismo, corpos com padrões de beleza, anatomias proporcionais e 

453



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 

 
 

movimento. Já o Helenístico, perda das bases, a base agora não era mais usada no 

intuito de sustentação, totalmente realísticos, dramático, trágico e doloroso, mas 

representam com erotismo. 

 
Fig. 2. Antonio Burgos, s/t, s/d. Museu de Arte Contemporânea – MARCO. Arcaico. 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 
Fig. 3. Índio José Carlos da Silva, Casal Indígena 1987. Arcaica. 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 

No âmbito da pintura os artistas passaram a se interessar pelos problemas do seu 

ofício em termos de arte pela arte, e a dificuldade de como representar tão dramática 

luta com todo o seu movimento, fulgor e tensão era justamente o gênero de tarefa que 
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testaria a habilidade de um artista. O artista agora se preocupava com o seu fazer 

artístico que deveria está mais intimamente apreendido ao gênero. Fosse ele na 

arquitetura, na pintura ou na escultura, as obras deveriam ter uma representação mais 

realística e, por conseguinte, detalhamento técnico esmerado para alcançar, por 

exemplo, a “imagem” de Deuses “nos” homens. 

 
Fig. 4. S/t. Autor desconhecido – MARCO Museu de Arte Contemporânea. 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 

Sendo assim, pode-se finalizar com a figura 7, como uma ideia de pintura de 

afresco grego, no qual não possuía perspectiva linear, representação naturalista, fazia-se 

uso da têmpera e da encáustica. Tratava-se de apresentação de cenas figurativas, retratos 

da natureza, representações sutis de luz e sombra e justaposição de cores nos murais. 

Vestígios e contribuições Etrusco-Romanas 

A arquitetura Romana é uma proeza criativa e magnífica. Os Romanos 

aprenderam muito sobre a arte de construir com os etruscos que, por sua vez, foram os 

mestres da engenharia arquitetônica, de planejamento urbano e agrimensura. O famoso 

legado Etrusco então se deu pelo arco de plena volta (figura 8), constituído por secções 
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cuneiformes que se mantêm firmemente engastadas dando origem ao sistema de 

abobadas: abobadas de berço – um meio cilindro; abobada de aresta – duas abobadas 

semi-cilíndricas, que se cruzam em ângulos retos, e o Domo – ou cúpula, que é a 

metade de uma esfera.  

 
Fig. 5. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Campo Grande – MS. 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 
Fig. 6. Entrada do parque florestal Antonio de Albuquerque “Horto-Florestal”, Campo Grande/MS. 

 
Fonte: Thiago Viégas. 

 

É inegável que a contribuição desses povos fez evoluir e muito os conceitos de 

ambas as áreas artísticas na atualidade – escultura e arquitetura; como é percebido na 

arquitetura atual, a figura 8 que nos mostra nitidamente a utilização e resignificação 

dada aos arcos que, apesar de não serem em meia ou interira circunferências, ainda 
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mantêm a ideia aperfeiçoada pelos Greco romanos agora possibilitando o uso desses 

como uma “parede vazada”. 

 
Fig. 10 Agencia Bancária, Av: Afonso Pena / semi abóboda de berço, Campo Grande/MS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Thiago Viégas. 
 

Sendo assim, podemos expressar que foi não só de grande valia fazer tal 

pesquisa, como também possibilitou-nos um conhecimento maior e mais aprofundado 

de nossa própria localidade; assim como Walter Benjamim menciona ao falar do sujeito 

andarilho, do “botânico do asfalto”, encarnamos o próprio Flâneur nessa grande 

empreitada em busca de sobrepor a arte eurocêntrica com nossos feitos regionais. 

 
O flanêur, portanto, é o leitor da cidade, bem como de seus habitantes, 
através de cujas faces tenta decifrar os sentidos da vida urbana. De fato, 
através de suas andanças, ele transforma a cidade em um espaço para ser lido, 
um objeto de investigação, uma floresta de signos a serem decodificados. 
(MASSAGLI, 2008, p. 57) 
 
 

Já para Charles Baudelaire, o pensador da vida moderna,  

 
[...] há a beleza duradoura nos fenômenos, que permanecem através de 
diferentes épocas, e há a beleza do acidental, do instantâneo. Essa última 
beleza, a da modernidade, para ser digna de se tornar antiguidade, deve ser 
extraída pelo artista com todo o mistério “que a vida humana coloca nela 
involuntariamente” (Baudelaire 2001: 110). (MASSAGLI, 2008, p. 56) 
 
 

457



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
Considerações finais 

A intenção desta pesquisa, além de trazer tais questionamentos à tona foi o de 

conscientizar as pessoas para um olhar mais aguçado para a arte regional: analisando e 

comparando o presente momento com as contribuições do passado, pode-se conhecer 

melhor as cidades onde habitamos. E, como boa consequência de realização desta 

pesquisa, obteve-se um catálogo único de fotos das diversas artes plásticas e locais 

arquitetônicos da cidade. 

Sobretudo, com esta pesquisa ainda é possível levar o leitor à apoteose do 

conhecimento de História da Arte na cidade de Campo Grande, MS. Na qual permite 

que o sujeito possa aprender do passado observando melhor seus contextos 

arquitetônico e sociocultural, além, ainda, ajuda a conseguir entender que muitas vezes 

até o vazio pode apresentar-se com muito volume; que no silêncio também pode haver 

música e que pode haver arte em tudo assim como no nada também pode. 

“Eu gostaria de ajudar a abrir olhos, não a soltar línguas” (GOMBRICH, 2012, 

p. 37). Tomo emprestada esta passagem para que as pessoas possam, a partir desta 

pesquisa como tomada como “ajuda”, olhar um quadro com olhos de novidade e 

aventurarem-se numa viagem de descobertas sem conceitos anteriores pré-

estabelecidos, pois, concretizamos aqui que também 

 
O Centro-Oeste brasileiro ainda não é caracterizado como um polo produtor 
de pesquisa científica (esta fora do eixo) na maioria das áreas e subáreas 
divididas pelos órgãos de fomento à pesquisa [...] consideram a produção do 
conhecimento “fora do eixo” irrisória ou sem importância e 
descontextualizada, por não conhecerem a nossa realidade. (BESSA-
OLIVEIRA, 2012, p. 12). 
 
 

Trabalhamos aqui para que justamente sejam extintos esses tipos de 

pensamentos que nos veem como não produtores de arte, cultura e conhecimentos. Já 

que, em lugares como Campo Grande, MS a história da cidade também se circunscreve 

nas histórias de outros lugares; como também é possível dizermos que as produções 

artísticas locais têm suas particularidades. Portanto, encontramos encorajamento para 

prosseguir com esta pesquisa e assim trazer um fôlego a mais para a arte local e também 
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vangloriar a participação histórico-cultural regional em detrimento do da manutenção 

dos discursos eurocêntricos exacerbado. 
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Resumo 
O presente artigo busca analisar o trabalho das fotógrafas Diane Arbus e Paula Sampaio, ambas 
mulheres das américas, que empenharam grande parte de seus esforços na construção de um trabalho 
estético conceitual, tendo no retrato fotográfico a instalação do outro, seja a em Arbus com seus 
personagens grotescos, ou em Sampaio com seu fotojornalismo poético, é a partir da concepção de que 
fotografias, principalmente quando constituídas em série, podem conter uma potência estética e crítica 
da sociedade que representam, vivenciam e ficcionalizam, requerendo uma construção de sentidos 
para além do simples retrato que revela a efigie, mas não imprime sobre o suporte fotográfico a 
máscara, a identidade oculta de todo o ser, sua alteridade inviolável. A partir de uma viagem ao início 
da criação da imagem, pelo uso da imaginação como forma de abstrair a realidade tempo-espaço nas 
dimensões do plano, chegamos ao entendimento da imagem-técnica, que é aquela produzida pelo 
aparelho assim como a fotografia, nesse caminho aprendemos a não confiar plenamente na fotografia, 
pois esta representa uma falha incontestável quando comparada a realidade, pois suprime a 
profundidade e o tempo, o corte/enquadramento e o lapso temporal, são as abstrações que permitiram 
a Arbus e Sampaio construir um universo imagético próprio e um constructo poético que de forma 
acida representam a realidade pelo viés da observação crítica e imposição de um olhar, que é indicial 
de um realidade que ambas cuidadosamente selecionam e deslocam, construindo uma unicidade 
visual, a partir de uma diversidade de sujeitos nas quais nos foi possível encontrar sentidos. 
Palavras-chave: Representação. Habitus. Alteridade. 

 

Indício é o que resta da presença 

A imagem abstrai do universo tempo-espaço, apenas as duas dimensões do plano, esse 

fenômeno é possível graças à imaginação pela qual o homem é capaz de reconstruir as 

dimensões abstraídas no ato de criação da imagem que transforma fato em cena constituindo-

se em um código do real, assim as imagens que pretendem representar o mundo acabam 

interpondo-se entre o homem e o mundo. Esta mágica que as imagens exercem sobre os 

                                                 
1 Mestre em Artes pela UFPA. Professora no curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Universidade da 
Amazônia - UNAMA. Professora da Fundação Escola Bosque. Produtora e artista visual residente do Casulo 
Cultural. E-mail: renata_rar@yahoo.com.br 
2 Mestre em Artes pela UFPA. Professora no curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Universidade da 
Amazônia - UNAMA. Professora da Secretaria Estadual de Educação. E-mail: simoneoliver2@hotmail.com 
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homens foi denominada por Flusser de “idolatria” (1985, p. 9). Idolatrando, o homem se torna 

incapaz de decifrar as imagens, já não consegue reconstruir as dimensões abstraídas no seu 

processo de construção, e passa a acreditar que imagem corresponde à realidade. 

Com o surgimento da escrita o homem “rasga” as imagens e sua idolatria, e passa a 

abstrair todas as dimensões da realidade, menos uma, a dimensão da conceituação, que vai lhe 

permitir codificar e decodificar textos. Portanto, ao invés de se aproximar do mundo concreto, 

da experiencia e da vida, o homem se afastou ainda mais deste, pois conceitos significam 

ideias não fenômenos. Nesse afastamento conceitual que a escrita propôs no início da história, 

temos uma ativação da imaginação que imagina todas as dimensões que o texto abstraiu para 

a dimensão do conceito.  

Imagens e textos coexistem, imagens atravessam textos para “remagicizá-los” 

enquanto textos explicam imagens para “rasga-las”. Essa dialética nos permite então 

reivindicar a potência conceitual de imagens que acabam se transcrevendo em textos visuais 

através de narrativas imaginativas entre imagem e texto, que juntamente abstraem ainda mais 

a realidade do mundo, não são explicações, não transcrevem realidades, dão espaço 

interpretativo, para reconstruir as dimensões que faltam; codificar, intuir, não concluir. 

A fotografia é também uma imagem, está incluída nos fenômenos e implicações 

descritas, porém é imagem técnica, aquela produzida pelo aparelho; estes produtos da técnica, 

técnica: texto científico aplicado na construção de imagens. Essas são condições decisivas 

para decifra-la. Em outras palavras, a fotografia imagina o texto (conceito) que cria imagens 

sobre (re-corte) o mundo. 

As imagens técnicas se tornam opacas, por parecer que não precisam ser decifradas, 

nos enganam quando pensamos que não existem camadas a serem desvendadas por sob a 

densa superfície, há a falsa sensação de que a realidade se apresenta ali, automaticamente 

impressa no suporte fotográfico “Graças a sua natureza fisioquímica – e hoje eletrônica – de 

registrar aspectos (selecionados) do real, tal como esses fatos se parecem” (KOSSOY, 2000, 

p. 19). Nos esquecemos que esta natureza cientifica é texto aplicado que cria imagem e 

portanto afasta ainda mais nosso olhar da realidade. 

O que se dá na superfície fotográfica é preciso perceber a partir de sua transparência 

de imagem técnica que é, codifica processos em cenas. Cenas são constituídas de camadas, 

461



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 

quando mais profundamente penetrarmos nelas (camadas históricas, sociais, de sentido, etc.) 

mais nos defrontamos com os processos necessários à sua transcodificação, para reconstruir 

as dimensões abstraídas no ato fotográfico: A interrupção temporal causa um congelamento 

no tempo, a paralização da cena; a fotografia perde, então, o contexto temporal, abstrai a 

passagem do tempo e seleciona um único momento, um gesto fixo, que na realidade poderia 

se desdobrar em vários outros. 
Como se vê, o princípio de uma separação simultânea no tempo e no espaço, de uma 
falha irredutível entre signo e referente é realmente fundamental. Vem sublinhar 
radicalmente que a fotografia, como índice, por mais vinculada fisicamente que seja, 
por mais próxima que esteja do objeto que ela representa e do qual ela emana, ainda 
assim permanece absolutamente separada dele. (DUBOIS, 2001, p. 93). 

 

É dessa forma que o fotógrafo pode usar o princípio de separação simultânea no 

tempo-espaço para arquitetar seu processo de criação de uma realidade ficcional embora 

indiciário de uma realidade fatídica, conceitual embora imagético. Construindo e 

documentando realidades, com essa constante dialética que permeia e integra a trama 

fotográfica. Em especial no retrato, o caráter ficcional e real da fotografia se revela, posto que 

nele, além do espaço subjetivo oferecido à sua leitura, que reconstrói as dimensões abstraídas, 

há intencionalidades em jogo que se opõe ou se reforçam na constituição da imagem: o 

fotografo e aquele que tem o seu olhar. 

Sendo assim, existe mais na fotografia de um rosto do que está ali impresso no papel, a 

imagem por si só enquanto esquema de representação deixa espaço para infinitas 

possibilidades de interpretação e reconstrução de significados que os rostos e expressões 

podem mostrar ou esconder. O retrato é então campo de tensões, fronteira na construção de 

identidades e discursos, onde o corpo é suporte principal objeto e também sujeito, não captura 

a máscara, o que se vê na superfície da fotografia é a semelhança, em duas dimensões de um 

fenômeno que ocorre lá fora, no tempo-espaço, no sujeito. 

É pelo ato da pose, que constrange/obriga o sujeito a se pensar no processo de 

representações da fotografia, que se reforça a encenação, vestindo-se da máscara do eu e 

mostrando o que poderia ser a sua visão de si mesmo ou ainda a visão que gostariam que os 

outros tivessem dele. O retrato pode ter um papel representativo do sujeito, na forma como ele 

se insere em dado meio social, pode resgatar a história de vida e a identidade do indivíduo, 
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captando traços e registrando processos de aceitação, negação ou construção de normas 

sociais que lutam por espaço na cena criada pela superfície fotográfica na construção de um 

habitus, “[...] ou seja, a fotografia constrói uma identidade social, uma identidade 

padronizada, não raro, o conceito de individualidade, permitindo forjar as mais variadas 

tipologias.” (FABRIS, 2004, p. 15). 

É permitido aos indivíduos se representar e se mostrar nos retratos fotográficos, numa 

relação sempre paradoxal entre fotografia e identidade onde a verdadeira realidade capturada 

é sua efígie: talvez a única identidade que não pode ser mascarada ou mentida, a única 

realidade que se imprime no instantâneo fotográfico. O documento de identidade que 

utilizamos para a identificação civil do sujeito contém os dados de filiação, a procedência, 

uma digital e um retrato, como se juntos esses textos e essas imagens, definissem o sujeito e 

lhe atestassem existência, o que de fato fazem no âmbito legal, mas a identidade da existência 

do ser fica subliminar, indefinida, se esvazia na identidade civil que a sociedade 

contemporânea, complexa e multifacetada imprime no ser. 

Um exemplo emblemático do esvaziamento da identidade na sociedade é a figura de 

Andy Warhol, que nos anos da década de 60 do século XX transfigura a identidade num signo 

de consumo, a figura pública e a imagem que esta projeta, se torna a própria identidade, 

despida de qualquer significado maior que o da celebridade, o ícone da fama, pela fama. A 

identidade não existe na sociedade de massa, ela é para Warhol, em certa medida, 

padronizada. 

O fotógrafo age em função de explorar ao esgotamento o programa do aparelho, é 

preciso olhar para os cantos obscuros e pouco visitados do universo fotográfico, lugar 

debilmente iluminado pela chama do discurso midiático, construir para além do lugar comum 

do mercado e das padronizações das identidades com seus discursos homogeneizantes, uma 

fotografia que realize o universo fotográfico diverso e constitutivo de “subjetivações não 

programadas” (PAIM, 2012, p.22) 

Aqui nos propomos a produção de sentidos a partir do trabalho das fotografas Diane 

Arbus e Paula Sampaio que constituem temáticas diversas nos seus retratos fotográficos, mas 

inscrevem-se numa estética correlata, seja na estranheza que suas imagens causam, seja na 

recusa a técnica ou a busca sempre atenta e cuidadosa de novos sujeitos com os quais se 
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envolver e fotografar, a partir de uma relação construída no comprometimento do tempo e no 

deslocamento no espaço. Ambas de certa forma, estranhas andarilhas nos caminhos da 

errância. 

 

A fotógrafa dos Freaks 

Diane Arbus fotógrafa americana que alcançou maturidade no trabalho fotográfico 

autoral na década de 60, empenhou-se em um projeto representativo em que tinha grande 

inferência na intimidade, no universo particular próprio de cada modelo fotografado. Buscava 

capturar a lacuna existente entre o que a pessoa fotografada gostaria de parecer ser na 

fotografia e o que de fato a imagem mostrava para o observador, assim Susan Sontag 

questiona “Será que se viam desse jeito, [...]. Será que sabiam que eram grotescos?” (2004, p. 

48). 
Fig. 1. Mulher com véu na Quinta Avenida, Nova York - 1968 

 
Fonte: Diane Arbus - An Aperture Monograph 

 
Capturando um descompasso entre intenção do fotografado e efeito da fotografia, 

incentivando seus temas a posar, extraindo da imagem desses sujeitos a estranheza presente 

na própria fotógrafa, o que Arbus representa é a ruptura entre o entendimento da imagem 

fotográfica enquanto representativa do real, rompendo com a escola documental dos anos de 

1930 e 1940. O importante aqui é o contraste entre aparência e essência, seja na técnica 

aparentemente desleixada e quase amadora que Arbus confere a seu trabalho (a luz estourada 
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do flash, granulação, desfoque e enquadramento), ou na representação dualista que a artista 

utiliza para representar seus personagens. 

Foi justamente por conta do modo nada convencional com que Arbus fotografava que 

ficou conhecida como a fotógrafa dos ‘Freaks’, termo em inglês que em tradução livre, pode 

ser compreendido como estranhos, ou aberrações. Isso porque ao fotografar uma variedade 

imensa de tipos humanos conseguia extrair destes, algo de pitoresco, excêntrico ou estranho; 

desde crianças, casais suburbanos, anões, gigantes, gêmeos, travestis e nudistas. Segundo a 

fotógrafa: “Você vê uma pessoa na rua, e, essencialmente, o que percebe nelas é o defeito” 

(1997, p.01), assim mesmo quando fotografava pessoas sem nenhuma anomalia física, seu 

modo de olhar insinuava o grotesco em seus modelos, já que o grotesco habitava seu olhar.  

A fotógrafa conseguia realizar fotografias extremamente reveladoras, tudo 

dependendo do seu grau de entrosamento com o sujeito. Em Arbus nada é casual ou gratuito, 

quase não existe, em seu estilo, uma fotografia feita de relance ou de um ato espontâneo. 

Arbus analisava e conhecia seus objetos-sujeitos e criava com eles uma relação de confiança 

até poder extrair a imagem desejada em um processo por vezes lento e cuidadoso. A pose era 

seu artifício de traição por excelência, utilizada pela fotógrafa, que cuidadosamente arranjava 

seus modelos de forma a aparentar um estranhamento, por meio de um suposto flagrante, 

assim “a imagem é sempre convocada e calculada (pose) para ser infringida.” (KURAMOTO, 

2006, p.15). Com isso antecedeu gerações de fotógrafos, principalmente nos anos de 1990 que 

iriam investigar mais a fundo a criação de uma realidade fictícia ou construída. 

Irônica e controversa, Arbus transforma o ‘estilo de vida americano’, em algo 

decadente e ilusório, fazendo-o à época da falida guerra no Vietnã sem mostrar clara ou 

diretamente os fatos históricos. Esses são apenas desfocados panos de fundo para um universo 

pessoal de seus pobres e débeis personagens patrióticos em suas fotografias, ingressando de 

forma oblíqua, as convenções do mundo oficial, criando uma função destoante das que 

costumam exercer na vida cotidiana, talvez, por isso tornando-se imagens marcantes e ao 

mesmo tempo críticas da sociedade.  Assim, a América de Arbus se torna o país dos tolos, 

loucos e excêntricos, todos envoltos na aura carnavalesca onde a fotógrafa parodia e rebaixa 

as coisas elevadas e admiráveis à sociedade. 
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Fig. 2: Jovem patriota com bandeira, Novai York, 1967 

 
Fonte: Diane Arbus - An Aperture Monograph 

 

As fotografias de Arbus causam no expectador, ainda que chocado, uma distância, não 

havendo nelas espaço para a compaixão. Essa distância baseia-se na solicitação que faz ao 

espectador, de perceber nesses retratos o outro – o diferente. O espectador está numa relação 

de privilégio àquelas pessoas, assim o projeto de Arbus se serviu a mostrar que o outro existe. 

Essa construção de um projeto de imagens que dialogam com um intertexto cria uma narrativa 

conceitual que vai permeando a obra fotográfica e criando um discurso percebido nas 

camadas sobrepostas do tecido fotográfico. 

Arbus era por profissão fotógrafa de moda, mantinha com seu marido – também 

fotógrafo - um estúdio fotográfico onde desenvolvia seus trabalhos comerciais. Se 

contrapondo a este universo de “uma fabricante da mentira cosmética que mascara as 

intratáveis desigualdades de nascimento, de classe e de aparência física” (SONTAG, 2004, 

p.57), criou esse universo de revolta moralista contra uma cultura da vida bem-sucedida, num 

espetáculo de horror em contraponto ao tédio da vida anestesiada de classe de privilégios, da 

fama e da celebridade (ironicamente?) proposta por seu contemporâneo Andy Warhol. 

Em Arbus é a busca pelas experiências dolorosas do outro que lhe motiva, se arrisca 

em busca desses personagens, onde ao encontra-los projeta sua própria estranheza, o que 

talvez tenha colocado a fotografa em um jogo de ficção e traição difícil de sustentar tendo 

Arbus tem sua carreira abruptamente interrompida por seu suicídio em 1971, no ano seguinte 
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seria a primeira fotógrafa americana a participar da bienal de Veneza. O outro existe, eu o 

estranho, e esse incomodo me excita a ponto de morrer.  

 

A transamazônica e a fotógrafa andarilha 

O fotojornalismo é um ramo da fotografia onde a informação deve aparecer de forma 

clara e objetiva. O que dizer então sobre o trabalho de Paula Sampaio, fotógrafa nascida na 

cidade de Belo Horizonte em 1965, que se muda para Belém em 1982? Um trabalho que a 

principio entitulado como fotojornalistico, revela uma poética por vezes não informativa no 

sentido da notícia, como se esperaria de uma fotografia jornalística. Ao longo dos mais de 

vinte anos que Paula Sampaio vem fotografando pessoas e localidades da amazônia 

desenvolveu uma maneira muito peculiar de olhar e representar a pessoas que conhece nos 

caminhos que percorre. 

A trajetoria de Paula Sampaio se inicia ainda em sua meninice quando a mineira se 

muda com a familia para as proximidades da rodovia Transamazônica e Belém-Brasilia fato 

que talvez, “também influencie esse desejo de percorrer e fotografar estradas e pessoas.” 

(LIMA 2009, p.111). Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará e 

especialista em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, Paula Sampaio trabalha com fotojornalismo desde 1987 além de desenvolver diversos 

projetos autorais na área de fotografia, documentando a colonização, ocupação e migrações na 

Amazônia. 

Um desses projetos autorais: Antônios e Cândidas tem sonhos de sorte que vem 

sendo realizado desde a década de 1990 nas rodovias, Transamazônica e Belém-Brasília, 

documenta as histórias dos homens e mulheres que a partir da década de 1970 iniciaram um 

processo de migração e ocupação da Amazônia, estimulados por perspectivas de 

desenvolvimento e integração que o governo ditatorial de Médici proclamava.  

Pelas lentes da câmera fotográfica Sampaio mais que simplesmente capturar a 

informação contida na imagem, consegue criar um senso de identidade e memória que 

permeia todos esses diferentes sujeitos, por vezes distantes geograficamente, personagens que 

possuem um passado comum, dando forma a memória coletiva destes homens e mulheres 
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criando um sentido de pertencimento a partir do habitus. É neste espaço do sujeito, que as 

fotografias de Sampaio ganham mais força, pois esta “não tem a pretensão de escrever a 

história das pessoas, ao contrário, prefere que elas mesmas narrem e decidam quais são as 

imagens e objetos que devem compor esse registro. ” (LIMA, 2009, p.112). 

As imagens de Sampaio têm uma característica muito peculiar, e é esta característica 

que justamente tornam suas fotografias mais que simples registro fotojornalistico. Suas 

imagens, em preto e branco por vezes trazem personagens cortados, fora de enquadramento 

ou aparecendo apenas uma parte do corpo. A fotógrafa também trabalha as sombras de forma 

peculiar dando dramaticidade a imagem e, às vezes, mesmo constituindo a imagem apenas 

com sombras, criando uma poética para seu trabalho fotojornalístico. 

O ensaio fotográfico “Refúgio” surgiu da Participação de Paula Sampaio no projeto 

Terra de Negro, parceria entre o programa Raízes e o Instituto de Arte do Pará (IAP), este 

projeto incluía várias ações nas comunidades quilombolas do Pará com o intuito de valorizar 

sua história e cultura. Sampaio foi chamada para fazer a documentação das ações nos cerca de 

400 grupos dos municípios Abaetetuba, Acará, Ananindeua, Baião, Mocajuba, Oeiras do Pará 

e Santa Izabel. 

Segundo Herkenhoff (apud LIMA, 2009, p.117):  

Paula Sampaio vê, realizando documentação fotográfica dos quilombolas, sua 
individualidade, emoções e vida comunitária. Na sociedade nacional, não tem 
direito a um rosto e a tudo que converte o indivíduo em cidadão. Isolados na 
selva, mais do que interpretação, ganham uma voz possível e memória visual. 
Sampaio constitui índices de abandono social e de ausência de representação 
política dessas comunidades [...]. 

 

Sampaio nos leva a uma reflexão através das imagens mostrando esvaziada a ideia de 

classificação das comunidades quilombolas como reduto de negros fugidos, passamos a ver 

esses personagens como o que de fato são: pessoas com suas vidas e características próprias 

de identidades diversas e complexas formatadas dentro de uma comunidade isolada e de 

passado histórico e memórias compartilhasdas. Para Sampaio o que interessa é o que cada 

pessoa tem a dizer de sua história como individuo ou como comunidade tornando o trabalho 

fotográfico desta artista expressivo de um determinado habitus ao mesmo tempo que descreve 
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histórias e contextos do indivíduo, nas suas andanças Paula Sampaio parece dar novo 

significado a memória e a identidade das duas diferentes comunidades aqui tratadas 

(moradores da transamazônica e quilombolas), e ainda criar uma memória visual através da 

fotografia, constituindo novos universos de histórias e realidades. 

Fig. 3: Série refúgios de Paula Sampaio 

 
Fonte: http://paulasampaio.com.br/projetos/refugio/ 

Utilizando o fotojornalismo para criar uma linguagem poética que informa: o outro 

existe e pode narrar suas comunidades, suas histórias, mas principalmente criando uma 

imagem que funciona como instrumento de subversão de discursos minorizantes e 

excludentes, desconstruindo as bases do discurso único –  o poder da imagem – não somente 

para si ou para indivíduos fotografados, mas para qualquer um que entre em contato com estas 

imagens veiculadas pela mídia. 

O que seria criar imagens, mesmo usando a fotografia documental ou expandida, 

senão um ato de eleger personagens, lugares, paisagens e ficcionalizá-los, seja em sua 

concepção ou em sua fruição? Os modos de desvendar e falar sobre a fotografia enquanto arte 

e/ou documento e suas particularidades em suas produções nunca deixaram de ser um olhar 

sobre o mundo vivenciado, um mundo no qual a Amazônia se faz presente por ser o ponto de 

encontro e de partida comum aos fotógrafos que ali desenvolvem seus trabalhos. Neste grande 

grupo, há uma significativa diferenciação entre os que elegem a região como tema de suas 

imagens, e essa diferenciação se dá no como esse tema é apresentado. A busca pela 

representação do lugar – desse que não é qualquer outro senão o que se apresenta na 

cotidianidade, íntimo, particular e imenso, dilatado pela contiguidade das águas e rios e furos 

e igarapés, ruelas e vilas e estradas e caminhos de terra por dentro e em volta das cidades e 

florestas. 
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Formada por uma paisagem diferenciada, onde a natureza e a ação humana se fazem 

desmedidas – a fotografia das últimas décadas no Pará é permeada por uma identidade 

particular da produção local contemporânea. É nesse sentido que se compreende apropriado 

falar sobre uma moderna tradição amazônica, discutida por Fábio Castro em seu livro “Entre 

o Mito e a Fronteira” (2011), dotada de um sentir específico que influencia até hoje a 

produção fotográfica local. Nas décadas finais do século XX muitos outros fotógrafos foram, 

retornaram e continuam indo e vindo à procura de uma visibilidade e de uma visualidade 

amazônica conectora desse processo de construção da representação do lugar, sem considerar 

esse lugar de forma estereotipada e nem dicotômica: natureza x urbanidade. A partir desse 

olhar, compreendemos o discurso sobre as especificidades amazônicas e a sua representação 

não estereotipada pela fotógrafa, em contraposição à imagem amplamente aceita e bem quista 

pela mídia, que trata a Amazônia como exótica ou selvagem lugar sobre o qual se fala, mas 

que não fala de si.  

Assim o que encontramos na fotografia de Paula Sampaio é uma estética construída a 

partir de um profundo envolvimento com a região e um nomadismo, estruturado no senso de 

comprometimento com as comunidades vivenciadas, em idas e vindas a fotografa estrutura 

uma documentação poética da sua própria relação de fotojornalista artista radicada na 

Amazônia. 
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Grupo de Trabalho Fundamentos 
 
Resumo 
 
Este trabalho discorre sobre as oficinas de cerâmica como atividade de Educação não formal, 
realizadas com membros da Associação de Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde 
Mental do Município de Blumenau, a ENLOUCRESCER. Trata-se do projeto de extensão 
universitária “Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários no Segmento da Saúde Mental 
nos Municípios de Blumenau e Região”. Desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares – ITCP/FURB (com recursos dos Editais PROPEX 2017/PROEXT 2015 / Ações 
Integradas) em parceria com o curso de Artes Visuais da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). O objetivo principal das oficinas é o ensinar a arte do fogo (cerâmica) por meio da Educação 
não formal, proporcionar saúde e bem estar aos usuários através da prática de atividades artísticas 
ecologicamente sustentáveis e promover geração de renda seguindo os princípios da Economia 
Solidária. Como destaque deste trabalho, temos a incorporação do mamífero Capivara  (Hydrochoerus 
hydrochaeris) nas oficinas de cerâmica; uma forma de discutir a questão social e ambiental 
relacionadas a animal típico da fauna blumenauense. Assim, com este trabalho, busca-se uma reflexão 
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acerca da relação no campo da Psicologia com o intuito de analisar as relações entre os elementos 
culturais presentes no ambiente e o sujeito, de forma que seja possível compreender o impacto destas 
relações em seu cotidiano e em suas expressões artísticas. 
 
Palavras-chave: Cerâmica. Educação não formal. Saúde Mental. 
 

Introdução 

Este texto relata uma experiência sobre a cerâmica como atividade de Educação não 

formal realizada com membros da Associação de Familiares, Amigos e Usuários do Serviço 

de Saúde Mental de Blumenau, a ENLOUCRESCER (figura 01). Trata-se do projeto de 

extensão universitária Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários no Segmento 

da Saúde Mental nos Municípios de Blumenau e Região.  Este projeto é desenvolvido pela 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Regional de Blumenau – 

ITCP/FURB. Com recursos dos Editais PROPEX 17/PROEXT 2015 / Ações Integradas, em 

parceria com o curso de Artes Visuais da FURB.  
 

Figura 01: Associação ENLOUCRESCER na abertura de uma exposição de trabalhos na Fundação Cultural de 
Blumenau. 

 
Fonte: Os autores. 

 

O objetivo principal das oficinas é o ensinar a arte do fogo, cerâmica, proporcionar  

bem estar aos usuários através da prática de atividades ecologicamente sustentáveis e 
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promover a geração de renda (que acontece através da venda das cerâmicas em feiras e 

eventos) seguindo os princípios da Economia Solidária.  

Com este texto busca-se uma reflexão acerca da relação no campo da Psicologia com o 

intuito de analisar as relações entre os elementos culturais presentes no ambiente e o sujeito, 

de forma que seja possível compreender o impacto destas relações em seu cotidiano e em suas 

expressões artísticas. 

A Cerâmica e a Educação não formal 

Inicialmente, discorreremos sobre as oficinas de cerâmica e como elas ocorrem no 

espaço não formal de ensino. Para isso, consideramos necessário ter clareza do conceito de 

educação não formal e como esta se diferencia da educação formal. Segundo Maria da Glória 

Gohn, 

 
A educação não-formal não tem o caráter formal dos processos escolares, 
normatizados por instituições superiores oficiais e certificadoras de titularidades. 
Difere da educação formal por que esta última possui uma legislação nacional que 
normatiza critérios e procedimentos específicos. A educação não formal lida com 
outra lógica nas categorias espaço e tempo, dada pelo fato de não ter um curriculum 
definido a priori, seja quanto aos conteúdos, temas ou habilidades a serem 
trabalhadas. (GONH, 2013, p. 12) 
 

As oficinas são realizadas semanalmente, às quintas-feiras no período matutino com 

duração de 3h30m, no Laboratório de Cerâmica da FURB. Os equipamentos e materiais 

utilizados são os mesmos utilizados no curso de graduação em Artes Visuais. E isto faz com 

que os participantes sintam-se acolhidos e incluídos no espaço universitário. A média é de 15 

participantes por oficina, no entanto, o grupo é composto por 30 usuários do CAPS AD e 

CAPS II. No início de cada semestre, antecedendo as oficinas, são realizadas reuniões 

informais com o grupo para realizar em conjunto o planejamento das aulas. Oportuniza-se 

nesse momento a participação de todos, conferindo-lhes voz e vez. No decorrer das oficinas, 

todos interagem de forma descontraída por meio de conversas, de modo que as atividades 

sejam agradáveis aos participantes. Os usuários possuem liberdade para expressar criatividade 

e no processo respeita-se o tempo de cada um, considerando as dificuldades, limitações e 

características dos participantes.  
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Na educação não formal, as metodologias operadas no processo de aprendizagem 
partem da cultura dos indivíduos e dos grupos. O método nasce a partir de 
problematização da vida cotidiana; os conteúdos emergem a partir dos temas que se 
colocam como necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações 
empreendedoras a serem realizadas; os conteúdos não são dados a priori. São 
construídos no processo. O método passa pela sistematização dos modos de agir e 
pensar o mundo que circunda as pessoas. (GOHN, 2013, p. 18) 

 
 

A arte é desde o principio da história um dos meios pelo qual o ser humano se 

expressa. Esta condição da arte como meio de expressão se mantém como uma constante no 

decorrer da história. Novas possibilidades de técnicas e materiais vão se somando para a 

poética das artes visuais. Sejam estas manifestações individuais ou coletivas, profissionais ou 

amadoras. 

Pelos anos 1987, Fischer escreve que a sociedade, dividida em níveis e grupos sociais, 

procura colocar a arte para representar e servir aos propósitos de cada grupo em particular 

como uma voz coletiva. No que diz respeito às oficinas de cerâmica, realizadas com membros 

da ENLOUCRESCER, a questão central é a promoção da saúde através da inclusão social, 

atividade que só se torna possível através da educação não formal.  Neste processo, o trabalho 

é desenvolvido por professores e acadêmicos bolsistas que atuam com processos avaliativos, 

registrados em relatórios. Estes não conferem nota e não objetivam passar de um nível para 

outro, mas sim de fazer da arte um meio para a promoção do bem estar social de pessoas em 

situação de sofrimento psíquico. 

Ana Mae Barbosa destaca que: 

 
Tudo isto vem confirmando que Arte não é apenas uma mercadoria como querem os 
capitalistas, nem quadro para pendurar na parede, como dizem com menosprezo os 
preconceituosos que acham que Arte é um luxo sem o qual um país endividado 
como o nosso pode passar. É através das Artes, através do estimulo à criação, que 
ONGs com muito menos dinheiro do que o Ministério da Educação vêm gastando 
em Educação, conseguem educar melhor e combater muito mais eficientemente a 
exclusão e a violência. (BARBOSA, 2005, p. 293). 

 

Neste ano de 2017, as propostas temáticas sugeridas apresentaram elementos da 

cultura regional do Vale do Itajaí, para serem incorporados na produção de cerâmica. Depois 
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de discutir a respeito das questões ambientais da região, relacionou se elementos da fauna e da 

flora. Assim, o objeto desenvolvido é capaz de portar em si referências da identidade regional.  

O lugar da capivara no Vale do Itajaí 

O elemento escolhido para tanto foi um mamífero, a Capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeri), animal muito comum na fauna local e carinhosamente considerada pela 

população blumenauense como o animal símbolo da cidade (figura 01). Ostermann (2013) 

escreveu em seu Blog: “Fala sério, em que outra cidade, além de Blumenau, se vê uma cena 

urbana assim? A capivara cheia de si, nariz empinado, passeando na calçada do Biergarten e 

certamente se dirigindo à faixa de pedestres para atravessar a rua, civilizada que é.” 

 
Figura 02: Capivara no centro de Blumenau 

 
Fonte: Jandyr Nascimento/JSC 

 

Não há como passar pela Avenida Beira Rio, uma das ruas principais próxima ao 

centro da cidade, sem se deparar com ao menos uma capivara nas margens do rio. 

  

Cerâmica e Saúde Mental 

Ao perceber a necessidade de promover a reflexão sobre algumas questões ambientais 

e sociais da cidade de Blumenau, tomou-se a cerâmica como uma das formas mais 
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sustentáveis para se produzir arte. Por meio da arte, a cerâmica cumpre papel vital na 

construção de um modo de fazer arte que sirva como forma de resistência ao modelo 

capitalista, que na maioria de suas produções, implica na degradação do meio ambiente.  

A partir desta experiência, pode se confirmar a hipótese que foi levantada ao iniciar o 

trabalho com cerâmica em 2011: de que a arte possui importantíssimo papel na construção de 

uma consciência sustentável, pois, como visto até aqui, estimula a criatividade e a inclusão, 

valores fundamentais para uma sociedade mais justa. E ainda, busca desenvolver com os 

portadores de sofrimento psíquico atividades de ensino não formal através das quais torna-se 

possível ampliar e sistematizar conhecimentos. 

Esta ideia, aliada ao objetivo de produzir saberes que possam ser aplicados na vida 

cotidiana e possivelmente profissional são fundamentais para a busca por uma melhor 

qualidade de vida. São fatores que fazem com que o ensino da Arte se estenda de forma não 

formal em projetos inovadores de tecnologia social. (BORK; SANCHES, 2015) 

Para a compreensão do fenômeno aqui analisado, utilizaremos como base a 

perspectiva da Psicologia Histórico-cultural, tendo como referência a obra do psicólogo russo 

Lev Semenovitch Vygotsky. Vygotsky “buscou a Psicologia para compreender a criatividade 

artística e sua permanência na história da humanidade, apesar das poderosas determinações 

sociais bloqueadoras” (SAWAIA, B. B.). 

O ser humano, de acordo com a Psicologia Sócio-Histórica, é constituído no ambiente 

social em que habita, de forma que seu desenvolvimento ocorre através da relação dialética 

entre o sujeito e a sociedade. Dessa forma, os conceitos construídos são comuns aos sujeitos 

inseridos em uma mesma sociedade, uma vez que consideramos os processos dialéticos como 

“[...] interpsíquicos, isto é, são partilhados entre pessoas” (LURIA, 1988, p. 27). 

Assim, desde criança nos apropriamos de uma reserva de significados constituídos 

socialmente e que aprendemos com as outras crianças e com os adultos; este acúmulo é 

passado de forma que as respostas mais básicas, geralmente relacionadas aos processos 

biológicos sejam substituídos por processos psicológicos instrumentais mais complexos 

transmitidos pelos adultos (Idem, Ibidem). Esses significados são transmitidos pela 

linguagem, do qual depende a constituição do pensamento. Assim, a constituição de um 

477



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

significado para uma palavra é um fenômeno tanto verbal como intelectual que é construído 

socialmente. (VYGOTSKY, 1996). 

 Dessa forma, a incorporação do mamífero Hydrochoerus hydrochaeri - popularmente 

conhecido como capivara (figuras 01 e 04) - na cultura dos habitantes da região do Vale do 

Itajaí acontece no sentido de uma construção que parte de um contexto geográfico. Deriva da 

ocupação compartilhada da mesma região por parte do humano e da capivara. Relação, na 

qual a capivara é significada pelo humano como constituinte da própria identidade da região e 

dos que nela habitam. 
Figura 03: Processo de modelagem das capivaras em argila I 

  
Fonte: Os autores. 

 
Figura 04: Processo de modelagem das capivaras em argila II 
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Fonte: Os autores. 

 

 A utilização das capivaras enquanto signo sócio e historicamente elaborado na 

produção de artesanato por parte dos usuários de serviços de saúde mental apresenta-se como 

uma alternativa extremamente benéfica. Em primeiro lugar, permite uma identificação dos 

consumidores com o produto, que facilmente conseguem associar o artesanato assim 

produzido com a cultura local. Surge assim uma alternativa para a caracterização dos produtos 

com consequente potencialização da comercialização dos mesmos.  

 
Figura 05: Capivara em cerâmica 

 
Fonte: Os autores. 

 

Em segundo lugar, a utilização desta significação no processo de trabalho permite 

inserir de maneira oportuna os usuários numa relação sadia com a sociedade, onde seu 
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trabalho se torna produção social. As atividades possibilitam assim a participação destes 

indivíduos na condição de sujeito, restaurando sua autonomia e identidade. Esta ação constitui 

então uma dimensão semiótica, na qual os indivíduos são capazes de diferenciar as coisas de 

seus significados. 

Entende-se que este movimento psicológico pressupõe a interiorização das ações 

realizadas por estes indivíduos em seu labor. Isso pressupõe que são capazes então de, através 

deste mesmo movimento, passar do nível da ação para o nível da operação; ou seja, pressupõe 

uma melhor integração do indivíduo nas suas relações consigo mesmo e com o social e, 

portanto, abre espaço para a utilização deste trabalho permeado pela ação de significação do 

ambiente como atividade de saúde mental. 

Este conceito de saúde mental advém da reforma psiquiátrica brasileira, movimento 

que despontou no país na década de 70 com o objetivo de ressignificar o conceito de saúde 

mental e, consequentemente, as formas de tratamento oferecidas. Buscou-se principalmente a 

humanização da saúde, a atenção primária e autonomia dos pacientes, em contraste ao modelo 

hospitalocêntrico vigente, estabelecido no modelo Flexneriano. Assim, os pacientes passaram 

a ser entendidos como indivíduos em relação com a sociedade e não mais como doentes ou 

incapazes que deveriam ser afastados do convívio social. Segundo Alves: 
 
Os indivíduos desenvolvem maneiras peculiares de estarem no mundo e de 
vivenciarem seus sofrimentos, alegrias, frustrações, vitórias e inseguranças. Da 
mesma maneira, estabelecem relações com suas experiências de enfermidade que 
são singulares e sustentadas em determinado campo relacional. (p. 54) 

 

 Esta construção de um novo modelo de saúde mental permite a interlocução entre as 

Artes e a Psicologia, uma vez que o processo de criação é compreendido como constituinte do 

homem e, doravante, da expressão artística humana. É diante deste mesmo processo que 

Vygotsky disserta sobre a construção dos signos como uma produção não estática acerca dos 

mesmos. Esta capacidade de construir novos significados para os signos interiorizados pelo 

indivíduo através das suas relações é mister para viabilizar não apenas a possibilidade da 

produção de arte, mas possibilita a vida em sociedade. 

 
Na estrutura do signo linguístico, o significado é o elo que une o significante e o 
referente (objeto ao qual aquele se refere). As relações entre esses elementos não são 
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fixas, o que permite os múltiplos "jogos de sentido" que caracterizam a fala. [...] 
Falando do "jogo simbólico" (jogo do faz-de-conta), ele mostra, com rara 
habilidade, como o signo linguístico (a palavra) se organiza [...]. (PINO, 1993, p. 
20-21) 

 

 Adquire então, esta produção artística derivada do trabalho do sujeito, um aspecto de 

ressignificação do seu lugar - compreendendo-se lugar como a relação entre corpo e 

subjetividade diante do mundo. Assim, o trabalho perpassa as categorias estéticas e políticas 

do sujeito e da sociedade, implicando em uma transformação do social. No aspecto 

terapêutico do labor artístico, a arte proporciona prazer enquanto potencializa os sujeitos 

envolvidos no processo, principalmente os que estão relacionados ao processo de criação da 

arte (VYGOTSKY, 1999), uma vez que a criatividade é considerada uma função de suma 

importância para o desenvolvimento do sujeito (VYGOTSKY, 2009). 

Considerações finais 

 Diante do exposto, evidencia-se a importância e as potencialidades da arte da 

cerâmica, desenvolvida na região do Vale do Itajaí, como recurso para manifestar através da 

materialidade elementos da cultura regional. E ainda, expressar na particularidade de cada 

objeto, o jeito de interpretar que se forja na poética de cada um.  

Os resultados indicam melhoria na saúde dos usuários dos CAPSs. As atividades por 

serem prazerosas auxiliam na redução de surtos, crises e internações. Assim, tem elevado a 

qualidade de vida e promovido a inclusão social desses sujeitos nas ações da Rede de 

Economia Solidária o Vale do Itajaí (RESVI), no Fórum de Economia Solidária (FESB) e nas 

feiras de artesanato realizadas mensalmente no Campus I da FURB. 

Esta experiência, que já traçou percurso de quase dez anos, se apresenta como 

referência para as redes de saúde mental que esboçam se formar pelo Brasil. A luta 

antimanicomial e as novas propostas de inclusão e socialização de portadores de sofrimento 

psíquico encontram terreno fértil e amparo seguro em projetos de extensão mantidos pelas 

incubadoras universitárias. A ITCP/FURB abre espaço para o desenvolvimento de estágios, 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e projetos de pesquisa em diversas áreas, aproxima o 

acadêmico da realidade cotidiana. No tocante as artes, o projeto coloca a educação não formal 

em artes como fator social transformador. 
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CORPO E VIOLÊNCIA NA OBRA DE BERNA REALE 

 
Ademilton Azevedo de Arruda Júnior1 - Universidade da Amazônia - UNAMA 

 
Grupo de Trabalho Fundamentos 

 
 
Resumo  
Infelizmente a violência tange hoje diversos aspectos de nossas vidas, e não seria diferente no universo 
das artes visuais. A presente pesquisa analisa desde do primeiro contato do pesquisador com a obra 
artística até o processo de produção da mesma. Berna Reale, artista visual paraense aqui pesquisada, se 
divide entre seus afazeres como perita criminal e sua carreira artística. O corpo é a ferramenta principal 
em suas performances que se apresentam como ato gerador de reflexão a respeito da violência 
e demonstra que ela pode ir muito além daquela somente vista sobre a pele. Com o uso metodológico 
da crítica genética pautada no conceito de Cecília Salles, este trabalho visa ilustrar através da análise de 
documentos e falas da artista como ocorre seu processo criativo e reflexivo e auxilia na discussão entre 
criação e criador, problematizando pela perspectiva pós-moderna de Michel Foucault a respeito do corpo 
e da violência. Esta pesquisa perpassa pelas produções iniciais da artista apresentando assim, sua relação 
com a violência e mostrando brevemente outros artistas paraenses que também tem seus trabalhos 
voltados para a mesmo conjunto de questões fazendo deste modo uma ponte entre a tensão e 
problemática da violência na atualidade com o contexto social e político contemporâneo da cidade de 
Belém. 
Palavras-chave: Arte. Performance. Belém. 

Introdução 

O primeiro contato que tive com o trabalho e com a artista Berna Reale foi no ano de 

2012, por meio da mediação cultural no Salão Arte Pará que é realizado em Belém anualmente, 

sempre no mês de outubro para coincidir com os festejos do Círio de Nazaré, época em que a 

cidade recebe milhões de turistas, vindos de várias cidades brasileiras e de diferentes 

municípios do Pará. E foi durante esse período que convidaram a artista para participar do 

Salão, tendo uma sala exclusiva para a exibição de seu vídeo Palomo. 

Partindo deste primeiro contato, comecei a produzir no ano de 2013, uma 

investigação sobre as poéticas da artista paraense Berna Reale. O título da primeira pesquisa 

foi Berna Reale: Corpo e Violência, desenvolvida para a bolsa do projeto de iniciação 

científica dentro do Núcleo de Comunicação, Linguagem e Cultura (UNAMA). Sob 

                                                 
1 Bacharel e Licenciado em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem. Tecnólogo em Design Gráfico pela  
   Faculdades Integradas Ipiranga-PA. E-mail: ademilton18jr@gmail.com 
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orientação da Profª Drª Marisa Mokarzel, pesquisei o processo de criação de Berna Reale no 

decorrer de sua trajetória. Diante deste contexto, passei a analisar e coletar dados sobre os 

trabalhos de Berna Reale, sempre com um olhar para o seu processo de produção. 

O arcabouço que tinha desenvolvido para estudar o trabalho de Berna Reale serviu de 

matriz e foi ampliado visando a pesquisa de conclusão de curso. Desta forma, a partir das 

pesquisas realizadas, e dos caminhos perpassados, procurei compreender de forma mais 

detalhada como se construiu o processo de criação dos trabalhos de Berna Reale. 

A princípio me detive na análise do processo de criação das obras desenvolvidas com 

a temática da violência. O intuito era desenvolver uma pesquisa que demostrasse de forma 

mais clara o processo criativo da artista e os dispositivos usados por ela para construção de 

suas obras; visava-se entender as conexões artísticas com o contexto social contemporâneo. 

Para a construção desta pesquisa no que tange ao caráter metodológico deste trabalho, 

Cecília Salles auxilia com uma discussão em que o processo criador, é observado a partir de 

documentos e falas da artista. Segundo Salles “a crítica genética utiliza-se do percurso da 

criação para desmontá- lo, em seguida, colocá-lo em ação novamente” (SALLES, 2000.p.31-

32). Referindo- se a relação entre o processo educativo e os estudos concernentes à crítica 

genética, Cecília Salles considera que: 

 
Os estudos genéticos oferecem, ainda, mais um caminho de interação com 
outros campos de pesquisa. Estou me referindo à transposição dos resultados 
destes estudos para a educação. Toda atividade de sala de aula que envolve 
produção, seja redação, cinema, gravura, cerâmica, fotografia ou pintura, pode 
ganhar rumos novos tendo como referência o processo de criação artística. É 
claro que não se pensa na utilização dos materiais dos artistas como modelos a 
serem copiados, mas como um ponto de partida para debates sobre as 
produções dos alunos. A teorização sobre criação fornece, antes de mais nada, 
metalinguagem para as discussões das práticas da sala de aula. (SALLES, 
2000, p. 4) 

 
 

Para dar suporte a esta pesquisa iniciei a coleta de dados no começo de 2012, quando 

comecei a acompanhar a artista nas redes sociais, recolhendo entrevistas na internet, 

catalogando notícias de sites, jornal e revistas, além de usar caderno de anotações para 

registro de ideias que surgiam durante a pesquisa. Tive o cuidado de registrar passo a passo 

todos os caminhos escolhidos para o desenvolvimento deste trabalho. 
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Desenvolvimento 

Olhar centrado, jeito decidido e meticuloso, casam perfeitamente com o 

perfeccionismo presentes nas obras de Berna Reale. Ao partir do barro que se estende para a 

instalação e objetos, e depois passar para fotografia e vídeo performance, Reale demonstra 

como se movimenta em busca da melhor forma de materializar suas ideias, assim como 

mostra como está conectada com o mundo no aspecto de buscar diferentes maneiras de 

expressar a sua visão sobre esse mundo para atingir o público. Como observa Katia Canton 

(2009), os artistas contemporâneos mostram que estão atentos às tensões situadas no corpo 

cada vez mais idealizado pela sociedade de consumo. Ao fazer uma análise do processo 

criativo dos artistas, Michael Rush (2006), explica que, assim como outros artistas 

performáticos que trabalham com tinta, madeira ou aço, estes (os performers) exploram, e 

quase sempre subvertem, tanto o potencial criativo quanto tecnológico dos novos meios de 

expressão. Reale, assim como outros performers, utiliza seu próprio corpo como instrumento 

para suas produções. 

Levantando questões políticas e sociais presentes não só na cidade de Belém, mas no 

Brasil, e fora do país, Berna Reale tem uma trajetória peculiar no mundo da arte. Divide-se 

entre seus afazeres artísticos e o trabalho de perita criminal no Instituto Médico Legal Renato 

Chaves, em Belém. A recente trajetória da artista tem nuances em seu processo de formação 

que já podem ser percebidos desde 1995 quando adentra seu trajeto no campo da arte, como 

relata Mokarzel (2015), 
 

Neta de um marceneiro que tocava violino, talvez dele tenha herdado o poético 
do mundo, a percepção aguçada do entorno: terra, pessoas. O barro foi a 
matéria primeira que moldou e transformou em objeto, inserindo- o no universo 
artístico. Quando afirma: “o que me encantou na argila foi […] sua capacidade 
de adaptar-se aos sonhos”, pode-se deduzir que ali encontrara o ponto inicial 
de seu trabalho, que a conduziria a caminhos diversos. 
 

 
A imparcialidade perante as situações de desigualdade social, é algo inadmissível para 

a artista, que em sua trajetória artística tem tentado transmitir esta indignação em grande parte 

de suas obras. Interessa a artista o debate sobre a violência, em suas mais diversas instâncias, 
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seja tanto física/corporal quanto a psicológica de natureza silenciosa. A arte para Reale 

funciona como um instrumento de ataque à impunidade. 

A artista evidencia suas reflexões sobre o corpo e a violência em meados de 2006, 

durante a 25ª Edição do Arte Pará, com a intervenção Cerne realizada no Mercado de Carne de 

Belém, localizado no complexo do Ver-O-Peso. Pouco tempo depois Reale causa desconforto 

quando expõe na capela desativada do Museu Histórico do Pará, o resultado de sua pesquisa 

realizada no Instituto Médico Legal – isso antes de se tornar Perita Criminal, em 2010. Segundo 

Mokarzel (2015), 

 
Tratava-se de imagens do peito com cicatriz de dois ladrões mortos após um 
assalto, colocadas na parede do altar [da Capela do Museu do Estado]. Entre os 
dois ladrões, havia um nicho vazio reservado a Cristo ou às possíveis indagações 
de origem política e social que poderiam ser formuladas. 

 
 

A artista já havia exposto antes no Museu do Estado do Pará, onde fez uma 

intervenção na fachada do prédio, denominando de Presença-Ausência. Após consultas aos 

arquivos do Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Pará - 

DPHAC que continham fotografias da restauração do museu, usou as imagens e por 

intermédio de plotagens, as reproduziu como se fossem as entranhas do prédio. Berna Reale 

trouxe para a fachada o que comumente não se costuma ver, que são as estruturas que estão 

por baixo da tinta e se encontram ocultas aos nossos olhos e só surgem quando a edificação 

deixa emergir o seu estado de quase abandono. Nesta intervenção Reale faz referência à 

violência dirigida ao patrimônio arquitetônico que muitas vezes encontra-se abandonado ou 

em situação de descaso. 
Figura 1 – Registro fotográfico da performance A Sangue Frio, 2010. 
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                                             Fonte: Site Orm.news2 
 

Seu convívio diário com cenas de crimes trouxe à tona outro tipo de violência que 

teve impacto profundo no desenvolvimento de suas obras, tal como embasa suas produções. 

“Com a perícia, fui fortalecendo a pesquisa sobre os símbolos da violência” diz a artista em 

entrevista ao Jornal Diário do Pará3, pouco antes de sua performance A sangue frio, realizada 

no entorno Palácio Lauro Sodré, na Praça D. 

Pedro II, Cidade Velha, que demonstra de forma evidente a crítica às instituições, tanto 

municipal como estadual, como observa Gil Vieira Costa. 

 

Podemos notar certo caráter de crítica a estas instituições em geral, na obra de 
Berna Reale, já que a obra funciona como um indicativo também da violência 
vivida no estado. A artista se posiciona no entremeio de todas estas variáveis: 
entre as instituições, entre os territórios da arte, entre a atuação artística e a 
atuação como perita criminal, entre a função política e a função estética. 
(COSTA, 2011, p. 215). 

 
 

Dominik Giusti, na época, jornalista do Diário do Pará (01 de dezembro de 2010), 

descreve a obra A sangue frio que iria ocorrer da seguinte forma: 

 
Durante a apresentação, que deve durar cerca de duas horas, Berna mostra ao 
espectador um cenário angustiante: já não bastasse estar usando um vestido 
confeccionado especialmente para a performance com panos que   as famílias 
ou comunidades costumam cobrir os corpos estirados sobre o chão, ela carrega 
ainda um colar de quatro metros de comprimento feito de cápsulas de projéteis 
calibres 32, 38 e 40, comumente encontrados nos cadáveres. A cada 12 
minutos, Berna dará uma volta no colar, no próprio pescoço, para simbolizar o 
intervalo entre cada assassinato, segundo as estatísticas brasileiras. 

 
 

Na tentativa de causar um desconforto no poder público a artista planejou a realização 

de sua performance em local estratégico, entre os poderes municipal e estadual, representados 

respectivamente pelos Palácios Antônio Lemos e Lauro Sodré, lembrando que ambos os 

Palácios também são instituições ligadas a arte, já que os prédios abrigam também dois 

                                                 
2 Disponível em: < http://www.orm.com.br/plantao/imprimir.asp?id_noticia=503497 > Acesso em jun. de 
2017 
3 Disponível em: < http://www.diarioonline.com.br/noticia-122273-artista-plastica-discute-a-banalizacao.html > 
Acesso em jun. de 2017 
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museus. Desta maneira, vemos uma conexão entre política e arte, e o posicionamento crítico 

da artista. 

Depois de trabalhar com o barro Berna passou a se dedicar as performances, que 

muitas vezes exigiam muito de seu corpo, caso da obra intitulada Limite Zero. Durante a 

performance, Berna ficou pendurada em um mastro de metal, sem roupas, presa somente pelas 

mãos e pelos pés, e foi conduzida por vários bairros da cidade de Belém, com auxílio de dois 

homens vestidos de carregadores de carne, que com ela, entravam e saiam de um caminhão 

frigorifico. A pesquisadora Christine Greiner (2005), criadora da expressão “corpo artista”, 

afirma que a potência da performance está na maneira em como ela auxilia a humanidade a se 

alimentar de conhecimentos com base na desestabilização de antigas certezas. 

Em outra performance, Berna Reale foi contemplada com o prêmio principal do Arte 

Pará 2009, concedido por este consolidado salão de arte contemporânea que ocorre 

anualmente em Belém. Quando todos calam foi uma performance voltada para fotografia, 

realizada em um dos mais famosos pontos turísticos da cidade: o Ver-o-Peso, tendo 

repercussão nacional. 

 
Figura 5 - Registro fotográfico da performance Quando todos calam – 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fonte: Galeria Millan4 
 

A ação performática foi apresentada como uma cerimônia ritualística que lembra os 

                                                 
4 Disponível em: < http://galeriamillan.com.br/pt-BR/ver-obra/serie-quando-todos-calam > Acesso em dez. 
2014. 
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primórdios das performances e Happening, de meados dos anos 1960. Vê-se um corpo 

estendido, uma oferenda, como uma espécie de maculação purificadora ou pacificadora, uma 

tragédia física, semelhante ao sacrifício da princesa etíope Andrômeda5, porém sem 

perspectiva de ser salva pelo herói Perseu, pois ela mesma é a heroína que se sacrifica em 

pró de uma causa. 

Nesta performance a artista traz o drama ritualístico da violência ou da oferenda que 

nos acompanha desde as tragédias gregas. Nos anos 2000 este ritual de sacrifício e violência 

encontra-se banalizado, esteja ele presente no corpo ou na alma. Um dos objetivos do 

trabalho da artista que trabalha o corpo como matéria para a sua produção: é combater o que 

se tornou um ritual comum e íntimo da sociedade, todavia parece ser um desafio de titã. 

Berna Reale afirma: “Não sei se a arte pode muito, só sei que é o único instrumento que tenho 

para protestar contra o que eu penso ser injusto.” Em entrevista à revista Dasartes em 

novembro de 20036. E para alcançar êxito neste desafio o corpo funciona como meio do 

artista se comunicar com o público, sendo assim o corpo se firma como expressão que pode 

decorrer de outras manifestações artísticas. De acordo com Douglas Negrisolli. 

 
O corpo do artista, após a modernidade, é propriamente o objeto de muitos que 
se comprometem em acessar a experiência humana com essa linguagem trazida 
de outras formas de arte, como a dança e o teatro. As artes visuais são 
profundamente marcadas pela performance em algo que leva o artista mais 
próximo do espectador. A performance une, referência e dá novo rumo ao 
trabalho do artista. A própria experiência visual do artista é concebida no ato 
da performance. O artista pensa, estuda os movimentos e onde quer chegar com 
eles; a linguagem torna-se um meio e o próprio corpo como um fim para o que 
o artista quis transmitir ao público. (NEGRISOLLI, 2012, p.153). 
 

 
Devido a contundência de suas performances que inquietam o público, Berna Reale 

foi chamada de Marina Abramovic do Pará em alusão a artista sérvia, que ficou 

mundialmente conhecida por suas performances que levam o corpo e a mente ao extremo. 

Os desafios experimentados por Abramovic vão desde passar 700 horas em silêncio em um 

                                                 
5 A princesa Andrômeda Segundo a mitologia grega era filha de Cefeu rei dos etíopes, que fora 
aconselhado por um oráculo, a sacrificar a filha para apaziguar as divindades marinhas. BULFINCH, 
Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia. 26. ed. Rio de janeiro, 2012. p. 146. 
6 Este depoimento consta da entrevista concedida a revista Dasartes, ano 5, nº 30, out/nov de 2003. 
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museu em Nova York até percorrer a muralha da China para se despedir de seu amor, o artista 

Ulay que também foi seu parceiro de trabalho, durante muitos anos. 

Em entrevista à revista Vogue (03 de maio de 2015), Reale desabafa: 
 

Odeio esse apelido. Comparar-nos é fazer uma leitura superficial do nosso 
trabalho. Enquanto ela se dedica a questões ligadas aos limites do corpo, com 
performances de longa duração, minhas obras são curtas e relacionadas à 
violência. A única coisa que temos em comum é que ambas estamos presentes 
no momento do nosso trabalho. 

 
 

Helena Freddi em seu artigo Violência e Arte: algumas reflexões7, evidencia que: “A 

violência enquanto ato de coerção, estende-se a todas as instâncias humanas. Sua aparição na 

arte é, portanto, resultante de sua própria relação com a existência humana e da compreensão 

que temos dela." Dessa forma, não se trata apenas de um tema contemporâneo, e sim de um 

ato de coerção constante em todas as instâncias humanas e consequentemente na história da 

arte. A violência no campo artístico pode ser exemplificado em inúmeros períodos, a começar 

pelas pinturas rupestres datadas de 15000 – 10000 a.C., quando eram representados rituais 

de caça e de guerra. Com a civilização grega, a violência encontrada na natureza e nos 

homens foi representada na forma de artefatos que traziam imagens dos imponentes e 

vingativos deuses mitológicos pagãos. 

Durante o período Romano a arte se relacionava com a violência sob forma de marcos 

de conquistas, realizadas através da construção de estatuas e monumentos que simbolizavam 

as vitórias do seu exército. No Cristianismo, por sua vez, as igrejas utilizavam a violência em 

obras de arte para passar suas mensagens de respeito, controle e poder sobre o povo. E assim, 

no decorrer dos séculos, a violência transcorre causando fascínio ou aversão na arte. 

Benjamin (1993) observa que as obras de arte do Dadaísmo, movimento do início do século 

XX, causaram um estranhamento devido à transgressão voluntária que, em nome da arte, 

provocavam no observador sobre uso da violência e da moral. 

Desta forma, vemos como a violência no contexto artístico vai da representação ao 

                                                 
7 São Paulo: Revista Espaço Belas Artes. Disponível em: <http://www.belasartes.br/espaco/capa 
/capa8.html> Acesso em: 10 dez. 2013). 
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instrumento de questionamento moral da sociedade. Tanto as manifestações dadaístas como 

as que ocorreram nos anos 1970, podem servir de exemplo. No contexto nacional, trabalhos 

do artista Arthur Bairro denunciavam a violência militar, por meio de Trouxas 

ensanguentadas,8 que foram distribuídas em córregos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte 

em 1970. Tratava-se de uma forma de protesto contra a ditadura militar em vigor na época. 

A violência encontrava-se e ainda se encontra impregnada na sociedade seja em casa, na rua, 

no trabalho e nas escolas. Segundo Foucault (1999), o que valida o estado de violência, é a 

política, o Estado, o poder que circula em todas as esferas. 

A cidade de Belém, a qual foi locus dos primeiros trabalhos de Berna Reale, vem 

sofrendo com altos índices de criminalidade no decorrer dos anos. Sobre a escolha de Belém 

como pano de fundo das obras da artista podemos associar com o que, Salles (2000) disserta 

sobre a relação do artista com o espaço: 

 
é o artista, na medida em que retrata seus gestos. De uma certa forma, seu modo 
de ação deixa registros ou inscreve-se nestes locais, assim como acontece em 
suas caminhadas. Cada artista escolhe seus instrumentos de trabalho e, 
principalmente, o modo como estes podem ser acessados. [...] Podemos assim, 
compreender o modo como o artista relaciona-se com esse espaço como uma 
forma de obtenção de conhecimento sobre a obra em construção, sobre aquilo 
que o artista quer e sobre ele mesmo, pois nesse sentido o espaço pode ser visto 
como uma exteriorização da subjetividade. (SALLES, 2000, p. 54). 

 
 

Em pesquisa publicada em abril de 2017, Belém foi eleita a 11ª cidade mais violenta 

do mundo contando cerca de 67,41homicídios/100 mil habitantes, conclusão de um estudo 

feito pela organização não governamental (ONG) mexicana Conselho Cidadão para a 

Segurança Pública e Justiça Penal. 

Não é à toa que a arte produzida em Belém reproduza com frequência a temática da 

violência, diante desse contexto, encontramos, além da Berna Reale, outros artistas paraenses 

que já trabalharam com essa temática, caso do pintor Flávio Araújo, que dialoga em suas obras 

Head Pixel I, II e III com a banalidade da violência presente de forma maciça nos meios de 

comunicação. O fotógrafo Alberto Bitar, por sua vez, expõe em sua série de fotografias Corte 

Seco a realidade subversiva das baixadas da cidade de Belém. O mesmo ocorre com Wagner 

                                                 
8 Feitas com materiais perecíveis, como lixo, papel higiênico, detritos humanos e carne putrefata. 
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Almeida, que em sua série fotográfica Livrai-nos de todo o mal, retrata o lado devoto de 

criminosos que gravam em seu corpo tatuagens de figuras religiosas. São essas figuras que 

Almeida destaca quando fotografa os cadáveres de vítimas da violência urbana, assim como 

Éder Oliveira que tem um trabalho de pintura voltado ao diálogo da identidade, seus retratos 

têm como foco o homem amazônico destatacados do caderno policial dos jornais impressos 

da cidade de Belém, onde são apontados como criminosos apreendidos pela polícia, e expostos 

como trófeus antes mesmo de qualquer julgamento. Portanto, este tema acaba sendo recorrente 

na temática artística paraense. Precisamos reconhecer os objetos estéticos da violência na sua 

relação com o processo geral de simbolização da realidade social, já que participam, de 

maneira vital e constitutiva, desta mesma realidade, Assim afirma Schollhammer, 2007. 

Como foi dito, o corpo foi eleito por Berna Reale como instrumento de manifestação 

artística, para representar a violência. Para Foucault (1999), o corpo está sempre sujeito a 

interpretações, o entendimento que temos de corpo sempre dependerá de como o mesmo é 

visto. Esta visão não dependerá única e exclusivamente do sujeito que o visualiza, e sim de 

toda uma complexa estrutura na qual o olhar estará inserindo em inúmeras outras variáveis, 

e assim se relacionará com o poder. No artigo de Sérgio Murilo Rodrigues
9 em que se debate 

“A relação entre o corpo e o poder em Michel Foucault”, o autor afirma que: 

 
O corpo sempre sofreu de uma forma muito dura a pressão do poder. A 
necessidade do trabalho excessivo, seja escravo ou mecanizado, as restrições 
morais e religiosas a algumas práticas corporais, principalmente aquelas 
ligadas à sexualidade, a visão do corpo como fonte de pecado e degradação 
levaram a sociedade a exercer um controle severo sobre o corpo, para que ele 
se mantenha produtivo. (RODRIGUES, 2003, p. 113). 

 
 

Observa-se que o corpo no mundo contemporâneo muitas vezes encontra-se por trás 

do culto à beleza e à saúde que junto traz o interesse de caráter econômico. Para Katia Canton 

(2009) nas obras contemporâneas, o corpo assume os papéis concomitantes de sujeito e 

objeto, que aparecem mesclados de forma a simbolizar a carne e a crítica, misturadas. O 

corpo é banalizado, violentado, explorado de todas as maneiras. 

                                                 
9 Filósofo, Mestre em Filosofia pela UFMG, Doutor pela Universidade Complutense de Madrid, professor 
da PUC Minas. 
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O corpo como elemento artístico é uma instância que compreende toda a presença do 

ser humano na terra, Cristine Greiner, em seu livro O corpo - Pistas para estudos 

indisciplinares (2008), afirma que o corpo volta a ser ouvido após séculos de esquecimento. 

Berna, e outros performers contemporâneos, ao se valer do corpo como ferramenta artística 

retoma então um diálogo quase apagado, reascendendo uma discussão pertinente de 

experiências aparentemente individuais, mas que na verdade são de um coletivo. Thais Raquel 

da Silva Paz (2011) afirma que neste sentido que o corpo foi e continua sendo apresentado por 

meio de símbolos e vestígios, nas mais diversificadas linguagens. Falar do corpo é falar da 

própria história da arte, porque ela sempre tratou do corpo dos que a constituíram. (PAZ, 2011, 

p. 3). 

Com a discussão sobre corpo e violência pôde-se perceber como Berna Reale se detém 

em símbolos específicos para representar a violência em sua obra através do seu próprio corpo 

e este acaba sendo uma peça fundamental para questionar a violência presente, em especial, 

na sociedade brasileira. Banalidade, sofrimento e indignação, são alguns dos sentimentos 

despertados em suas obras, sentimentos estes que nos levam a uma reflexão profunda de como 

se constitui a sociedade contemporânea. 

Considerações finais 

A pesquisa de Berna Reale traz infinitas possibilidades de estudos, tendo início pelo 

campo artístico e se expandindo pelos campos sociais e antropológicos. Esta 

interdisciplinaridade possibilita pontos de vista diversificados sobre um mesmo assunto, e 

esta relação entre as ciências sociais e arte torna possível a leitura de arranjos que ocorrem 

entre as produções estéticas e seus contextos culturais e sociais nas quais estão inseridas. 
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Resumo 
O trabalho pretende elaborar reflexões acerca do lugar do estudo de performances tradicionais no              
âmbito das artes cênicas, na perspectiva do entendimento de um Outro Teatro, que de acordo com                
Ligiéro (2015) se refere a um tipo de teatro não eurocêntrico que funciona à parte das culturas                 
hegemônicas e que se apresenta de formas distintas em países da África, América Latina e Ásia, e que                  
em diversas maneiras são assimiladas por companhias ocidentais. O artigo utiliza como mote para a               
reflexão a proposta de estudo de doutoramento, que vem sendo realizada junto ao programa de               
Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio, articuladas às reflexões elaboradas no exercício da prática              
da pesquisa acadêmica e da prática docente, tendo em vista as estranhezas que a presença destes                
estudos ainda causa à medida que a lógica de pensamento que ainda estrutura a academia segue uma                 
perspectiva eurocêntrica.  
Palavras-chave:   pesquisa, ensino, história do teatro 
 

Introdução  

As elaborações que constituem este trabalho giram em torno de reflexões acerca do             

lugar do estudo de performances tradicionais no âmbito das artes cênicas na perspectiva do              

entendimento de um Outro Teatro (LIGIÉRO: 2015), utilizando como disparador da           

discussão, a proposta de estudo de doutoramento - que vem sendo realizada junto ao              

programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio - articulada à inquietude na docência              

no ensino superior – na Licenciatura em Teatro do IFFluminense - mediante a estranheza que               

a ideia destes outros teatros ainda geram. 

Em sua tese titular, Ligiéro (2015) propõe pensar o teatro como um fenômeno que              

pertence a toda a humanidade, e não apenas um legado ocidental a partir da Grécia, e que                 

1 Mestra e Doutoranda em Artes Cênicas pelo PPGAC – UNIRIO. Professora (EBTT) no curso de                
Licenciatura em Teatro; Coordenadora dos projetos Processos Formativos de Docentes-Artistas na           
Contemporaneidade: O ensino do Teatro para aplicação da lei 10.639/03 e Coletivo Artístico Saravá:              
Processos formativos em performance para as relações étnico-raciais e diversidades - Instituto Federal              
Fluminense, Campus Campos Centro.  E-mail: alissan.ms@gmail.com. 
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acontece simultaneamente em diversas civilizações com estéticas complementares, nas quais          

são envolvidas narrativas épicas e dramáticas, o canto, a dança a cenografia o figurino e,               

assim, propõe examinar o que vem chamando de Outro Teatro como um amplo espectro de               

possibilidades a partir de algumas das mais importantes tradições do Oriente, das Américas             

e da África (LIGIÉRO, 2015, p.258). Nesse caminho, a pesquisa de doutorado, que vem              

sendo desenvolvida no âmbito dos Estudos da Performance, procura investigar a performance            

das saias utilizadas por mulheres do Candomblé, no ínterim desta tradição de motrizes             2

africanas, como elemento marcadamente feminino que ultrapassa a esfera de figurino ou            

simples adorno. 

Entretanto, seria adequado realizar este tipo de estudo em um programa de             

pós-graduação em artes cênicas ou seria este estudo “puramente” antropológico? Onde estaria            

o artístico, afinal estamos no campo acadêmico das artes? Por que deveríamos considerar a              

presença desses constructos na formação dos estudantes, sobretudo licenciandos? Há          

constructos de valia para as artes da cena? Só há valia estudos dos quais possam ser                

aproveitados elementos para as artes da cena? Mas de que cena está se falando? Estariam os                

estudos da performance – em seu viés “cultural” ou “antropológico” - aqui deslocados?             

Questões um tanto ambiciosas para um artigo, contudo, já de antemão, fica esclarecido que              

não se pretende elaborar respostas finais ou postulados fechados em si, até mesmo porque a               

performance se circunscreve no plano do indefinível. E sim, desenhar linhas para uma             

reflexão que ainda se faz pertinente no campo das artes cênicas – tanto na pesquisa, quanto no                 

ensino - visto a estranheza que estes estudos ainda causam, e a solicitação de uma espécie de                 

defesa para que sejam desenvolvidos no campo das artes e não da antropologia. 

De certa forma e até certo ponto, a estranheza é compreensível na medida que em um                

espectro maior percebemos a não presença dos conhecimentos construídos pelas culturas não            

2 Ligiéro (2011, p.107-108) propõe o conceito de motrizes culturais aplicado às práticas performativas de              
origens africanas na diáspora americana em que “procura apontar para a existência não apenas de uma 'matriz                 
africana', mas sobretudo de 'motrizes' desenvolvidas por africanos e seus descendentes na diáspora, presentes nas               
celebrações festivas e ritualísticas no continente americano independentemente dos limites territoriais e ou             
linguísticos dos seus habitantes”. 
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hegemônicas nos currículos de todas as áreas de conhecimento desde a Educação Básica até a               

Superior. A perspectiva eurocêntrica, evolucionista e linear de tempo que localiza diferentes            

culturas não ocidentais como primitivas no eixo temporal da pré-história e dão a ideia de que                

lá permaneceram congeladas, ainda é bastante presente na lógica estrutural do ensino em             

diversos segmentos, pois aqueles que lá atuam, em sua grande parte, construíram-se a partir              

deste pensamento e não percebem necessidades de mudanças, pois em grande parte aqueles             

conhecimentos os contemplam. E reconstruir essas lógicas estruturantes requer vontade          

política para colocar em tensão as linhas do pensamento abissal, de modo que possam              

provocar abalos sísmicos nos quadros de manutenção das relações de poder e, para tal, é               

necessário certo esforço atitudinal, procedimental e, sobretudo, epistemológico (SANTOS,         

2010). 

[…] proponho uma reflexão não apenas sobre o fato de negros, índios em             
consequentemente, pobres terem o direito de acesso ao ensino público e gratuito,            
mas sobretudo, poderem ser considerados como produtores de conhecimento e          
sujeitos da ação histórica que construiu a nossa nação. Proponho que suas culturas             
ancestrais sejam incorporadas no currículo acadêmico de escolas do primeiro e           
segundo grau, bem como na agenda das universidades brasileiras de forma plena e             
irrestrita, tanto como disciplinas no eixo curricular, como da pesquisa institucional.           
(LIGIÉRO, 2011, p.271.) 
 

A luta pela presença, visibilidade e articulação destes conhecimentos, bem como pela             

garantia de diversas políticas públicas e direitos vêm sendo travadas ao longo da história,              

entretanto é relativamente “recente” a conquista de muitos desses direitos. O que faz com que               

a conquista esteja ainda atrelada à vigilância e cobrança de uma efetiva aplicação dos              

mesmos. Nesse sentido, de um modo geral, as universidades não trilharam caminhos muito             

diferentes. Não basta apenas anteder legislações sem reformular-se epistemologicamente         

como espaço de construção de conhecimento, mas proporcionar efetivo espaço e condições            

para que os sujeitos se reconheçam e produzam também a partir de si próprios. 

Chamo a atenção para que essa polêmica (cotas) possa estar escamoteando uma            
realidade mais complexa de segregação de uma história e a destruição de bancos de              
conhecimentos milenares pela simples ignorância da sua existência. Na medida em           
que o exercício da cidadania vislumbrado por essa política contempla o indivíduo            
afrodescendente e os indígenas com acesso irrestrito às universidade, mas como, em            
uma segunda travessia do atlântico, eles são obrigados a deixar seus pertences, suas             
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tradições, suas línguas e saberes do outro lado umbral da academia, percebo que             
uma política de homogeneização pode muito bem ser uma forma de, em nome de              
uma justificada justiça social, dar continuidade a uma destruição em massa de            
culturas e conhecimentos negados pela ação sistemática de governos que têm           
anulado as diferenças em nome de uma pretensa cidadania brasileira que           
reconhecemos como sendo eurocêntrica.( LIGIÉRO, 2011, p.277). 

Por isso, por mais que sejam interessantes e ricos estudos na seara das performances              

afro-ameríndias há por diversas vezes no discurso de muitos dos pares, a solicitação dessa              

“defesa” para que estas sejam merecedoras de estarem inseridas no âmbito do ensino e da               

pesquisa em Arte. Essa tal defesa, na maioria das vezes, está baseada na capacidade do               

pesquisador estar pronto a dissertar sobre a utilidade do seu estudo para o trabalho do ator, do                 

diretor e/ou para a construção de uma encenação teatral, por mais performática ou             

performativa que ela seja. O que de antemão, precisamos refletir é que esse tipo de defesa,                

que não prevê o entendimento da conjuntura cultural a qual a performance em questão está               

inserida, mas sim baseada em comparações e serventias para o exercício das artes cênicas              

pautadas pelo entendimento eurocêntrico, ao invés de certificar sua importância, reforça sua            

submissão. E desta forma se deixa de enxergar as formas artísticas presentes na natureza              

dessas performances quando estas não estão “à serviço” da cena teatral, sobretudo a cena              

teatral ocidental. 

Tensionamentos no campo da performance – artístico e/ou cultural? 

A possibilidade de acesso a determinados estudos, leituras e vivências tem           

possibilitado a percepção de como as performances culturais tem grande impacto na história             

do teatro, podendo ser consideradas inclusive, protagonistas em consagradas pesquisas na           

história do teatro ocidental, sobretudo no que se convencionou chamar de Teatro Moderno. A              

não devida divulgação de suas fontes contribuem para a dificuldade de entendimento do teatro              

para além das noções eurocêntricas.  

Nesse sentido, o campo dos Estudos da Performance, tem ímpar relevância à medida              

que, como campo interdisciplinar, possibilita o alargamento das possibilidades de          

investigação de experiências que extrapolam os modos de olhar eurocêntricos para a arte.             
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Contudo, há tensões no próprio campo da performance que podem colaborar para nosso             

entendimento em relação às tais estranhezas supramencionadas.  

De acordo com Schechner (2003, p.28), para que determinado evento seja considerado            

performance a chave deste processo está no comportamento restaurado. Um comportamento           

nunca estaria sendo executado pela primeira vez, mas duplamente exercido. Uma           

recombinação de pedaços de comportamento, como numa ilha de edição, que faz com que              

aquele determinado comportamento não seja totalmente novo, nem totalmente original, mas           

novo no sentido de que os rearranjamentos destes pedaços estão sendo restaurados em             

infinitas possibilidades pelo indivíduo, a partir do coletivo que este integra. Desta forma, a              

medida que parte do comportamento, o conceito de performance se torna amplo e engloba              

diversos âmbitos como possibilidades de prática, estudo e análise para além das performances             

vistas como puramente artísticas. 

Performances ocorrem em oito tipos de situações, algumas vezes distintas, outras           
vezes sobrepostas: 1. na vida diária, cozinhando, socializando-se, apenas vivendo. 2.           
nas artes. 3. nos esportes e outros entretenimentos populares. 4. nos negócios. 5. na              
tecnologia. 6. no sexo. 7. nos rituais – sagrados e seculares. 8. na brincadeira. Essa               
lista não esgota as possibilidades. Se examinadas rigorosamente como categorias          
teóricas, essas oito não são comensuráveis. A vida diária pode englobar todas as             
outras 7 situações. As artes retiram seus conteúdos de todas as coisas e todos os               
lugares. Ritual e brincadeira estão presentes não só como gêneros de performance,            
mas em todas as outras situações como qualidades, inflexões ou ambiências. Eu listo             
estas oito para indicar o largo território coberto pela performance. Alguns desses            
itens – aqueles que ocorrem nos negócios, tecnologia e sexo – não são normalmente              
analisados como os outros 5, que têm sido objeto das teorias da performance             
artística. E o processo de criação de categorias de performance, tais como as 8              
supra-referidas, resulta num tipo particular de pensamento, que está longe de ser            
universal. (SCHECHNER, 2003, p. 30). 
 

A aproximação de Schechner de outras áreas de conhecimento para construção de seu             

pensamento e continuidade de seus estudos, sobretudo a antropologia, marcada pelo           

estreitamento de laços de amizade com o antropólogo Victor Turner - que proporciona             

influência mútua - e o alargamento do conceito de performance em sua visão, parece              

demonstrar certo desconforto em alguns âmbitos das artes, sob a alegação de que este              

alargamento  esvaziaria a dimensão estética da performance.  
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Na busca por redefinir o teatro que se faz hoje e explorar o conceito de teatro                

performativo, Féral (2008) identifica a necessidade de investir-se primeiramente numa          

incursão em direção à noção de performance, buscando explicitar a performance concebida            

como forma artística – a performance art – e a performance, em suas palavras, concebida               

como ferramenta teórica do fenômeno teatral, atribuindo a Schechner a popularização deste            

conceito. Em sua análise, valorosa para o entendimento das singularidades destes dois            

principais eixos da performance, a ampliação do conceito de performance - simbolizada na             

figura de Schechner - se deu dentro de um contexto político da década de 80 nos Estados                 

Unidos, quando o “fim” de um modelo de teatro específico era defendido e a ampliação do                

conceito de performance para a vida cotidiana se fazia necessária a aquele discurso.             

Entretanto, aponta que ao mesmo tempo que a definição do que pode recobrir a noção de                

performance vai se afinando, se torna cada vez mais abrangente, incluindo todos os domínios              

da cultura para além do domínio artístico, e questiona: Uma inclusão tão vasta suscita, sem               

dúvida um problema importante. Por tanto querer abarcar, não nos arriscamos a diluir a              

noção de sua eficácia teórica? Esta é a primeira questão que vem ser colocada (FÉRAL,               

2002, p.199). 

Embora não se pretenda contestar o valor de suas análises e aparentes objeções,             

tenta-se perceber nas entrelinhas deste discurso, que ao questionar a eficácia desta noção de              

performance, a produção estética e elaboração artística que podem estar contidas nestas são             

sutilmente esvaziadas pelas negações realizadas, e ainda destacadas pelo uso de travessões,            

em contraposição a termos como “puramente”: […] desta vez sob uma perspectiva            

puramente artística – e não sociológica e antropológica - […]. ). E, mais uma vez, quando                

trata da performance arte enfatiza, agora no seu reverso, o antropológico não contido no              

artístico: Sua visão trata da performance no seu sentido puramente artístico – e não              

antropológico (FÉRAL, 2008, p.199). 

Mesmo que esteja declarado o desejo pela não priorização de um eixo em relação a               

outro, a performance que não estaria esvaziada esteticamente - porque é “essencialmente” - é              
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aquela que vigora nos departamentos - ao qual inclui-se no discurso pelo termo “nossos” - das                

artes do espetáculo: Ele (Hyussen) se coloca numa visão essencialmente estética que continua             

a dominar na maior parte de nossos departamentos das artes do espetáculo. A performance,              

no seu sentido, é a performance arte, uma arte que abalou nossa visão de arte nas décadas de                  

70 e 80 (FÉRAL, 2008, p.199). 

Compreensível, à medida que, segundo o próprio Schechner (2003, p.30): Até mesmo            

noções de história e cultura são culturalmente específicas, jamais universais. É impossível            

tomar um objeto para estudo, sem partir da própria origem cultural do observador. Afinal, é               

isto que também se busca salientar aqui: a tentativa de tecer compreensões que corroborem              

para o entendimento da existência de elaborações estéticas também na seara das performances             

culturais, mesmo que não estejam dentro da noção de “espetáculo” pautada por uma visão              

específica. Embora que se difira nos entendimentos sobre pureza e a crença do não              

esvaziamento em nenhum dos dois principais eixos da performance em seus possíveis            

alargamentos. Até mesmo porque a performance está localizada no entretempo e não no             

estático. 

[…] - uma herdada da vanguarda e da arte da performance (a de Huyssen e de tudo                  
que poderei chamar, para ser breve, de tradição europeia dos países latinos), a outra              
herdada de uma visão antropológica e intercultural com a qual Schechner contribui            
fortemente para sua difusão – os dois grandes eixos a partir dos quais podemos              
pensar o teatro – e, mais amplamente, as artes – hoje. (FÉRAL, 2008, p. 200). 
 

É interessante perceber que Féral (2008) apresenta uma delimitação geográfica para os            

campos epistemológicos que se estabelecem entre as duas noções de performance           

apresentadas, em que é localizada mais uma vez na noção de performance arte como              

“puramente” estética presente em seu próprio campo de atuação (escolas de formação artística             

no Canadá), atrelada à ideia de “preservação”: em nossas universidades [...] nas escolas de              

formação que buscam preservar uma visão puramente estética da arte ( FÉRAL, 2008, p.              

200). 

Estas demarcações, cartografias epistemológicas (SANTOS, 2010, p.38), que        

preservam as ditas purezas, se desenvolvem de certa forma como afirmação de linhas de              
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pensamento abissal (SANTOS, 2010), à medida que se configuram como linhas de divisão de              

uma disputa territorial epistemológica entre as verdades do conhecimento. Pela divisão           

geográfica dos conhecimentos apresentada, à primeira vista, podemos não perceber quem           

estaria sendo submetido ao abismo, afinal são correntes de pensamento em performance de             

duas consideradas potências: de um lado a corrente de pensamento sobre performance arte,             

que vigora mais na Europa, sobretudo a França – cujo idioma também é falado em Quebéc, no                 

Canadá; e de outro lado, a de tradição de países anglo-saxões, tendo Schechner como              

principal percursor, sendo ele proveniente dos Estados Unidos. 

Embora nenhuma das duas vertentes estaria dentro dos territórios considerados          

invisíveis, ouso afirmar que o que acarreta o esvaziamento do estético, a ideia de uma               

preservação dos pressupostos de um teor artístico que se perde no alargamento do conceito de               

performance cultural, tornando-a puramente antropológica é exatamente a possibilidade de          

englobamento dos conhecimentos dos territórios coloniais, tornando visível o “outro” lado           

da linha e suas epistemologias do sul (SANTOS, 2010, p. 31- 48). 

(sobre Schechner) Em sua abordagem, a performance dizia respeito tanto aos           
esportes quanto às diversões populares, [tanto] ao jogo [quanto] ao cinema, [tanto]            
ao ritos dos curandeiros ou de fertilidade [quanto] aos rodeios ou cerimônias            
religiosas. Em seu sentido mais amplo, a performance era “étnica e intercultural,            
histórica e a-histórica, estética e ritualística, sociológica e política'. (FÉRAL, 2008,           
p198.) 
 

Partindo do estudo do comportamento para elaborar a chave do que torna um             

acontecimento performance, alargando-se para outras esferas da vida, embora salientando as           

principais intersecções com o campo da arte, a noção de performance que se populariza com               

Schechner (2003), de acordo com o mesmo abre as portas para o étnico, intercultural, o               

histórico e a-histórico, estético e ritualístico, sociológico e político, que ao contrário da ideia              

de esvaziamento, se estica porque se preenche ainda mais. E no caso de diversas              

performances culturais - como no tocante da investigação proposta no doutorado, que está no              

âmbito da tradição e do ritual – há então espaço para a discussão das formas estéticas, e                 

também artísticas (por que, não?), inerentes a outras lógicas estruturantes de pensamento e             
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criação. 

Estes elementos “pré-modernos” destinavam-se a ser substituídos no futuro por          
Estados-Nação-como-na Europa. A Europa é civilizada. A Não-Europa é primitiva.          
O sujeito racional é Europeu. A Não-Europa é objeto de conhecimento. Como            
corresponde, a ciência que estudará os Europeus chamar-se-á “sociologia”. A que           
estudará os Não-Europeus chamar-se-á “etnografia”. (QUIJANO, 2010, p.112) 
 

Para entender esse tal Outro Teatro – fricções com a modernidade 

Na elaboração do estudo que vem denominando de Outro Teatro, Ligiéro (2015,            

p.257-294), considera que as “revoluções” estéticas no teatro europeu no Século XX pelos             

consagrados encenadores – Meyerhold, Brecht, Artaud, Grotowski, Barba, Brook - têm em            

comum o interesse pelas performances de tradições não-eurocêntricas na busca por uma outra             

teatralidade a incorporar em suas criações e metodologias de trabalho. A considerada            

genialidade destes está justamente nas criações que se fundam em seus trabalhos a partir de               

seu encontro com estas culturas e que, na maioria das vezes, as origens das fontes de suas                 

pesquisas não são devidamente referendadas. 

Quando trata da experiência de Artaud com o teatro de Báli, discorre sobre a              

necessidade de estendermos a questão do Outro Teatro a outros parâmetros para que             

possamos compreender a teatralidade para além da psicologia dos personagens e na trama dos              

seus destinos enquanto texto falado. Estes parâmetros estariam, sobretudo, nos seus aspectos            

ritualísticos, fantásticos, metafísicos, expressos especialmente na combinação de seus         

elementos como a música, a dança, o uso de máscaras, o canto, a cenografia e a narrativa                 

épica (2015, p.273). Residia justamente nestes aspectos o que despertou a atenção de Artaud              

no seu contato com a dança-teatro de Báli, na Exposição Colonial de 1931 na França, quando                

se impressionou com os gestos codificados dos atores/bailarinos e, sobretudo, com as            

temáticas de caráter metafísico e arquetípico. A pesquisa de Ligiéro aponta que é a partir de                

então que Artaud desencadeia seu raciocínio sobre o papel revitalizador de um teatro corporal              

e metafísico e que lhe faz propor uma linguagem que, através da manipulação de signos,               

possa se reaproximar do cosmos e do divino. 
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As formas estéticas que interessavam à busca de Artaud para revitalização de seu             

teatro estavam dentro de um contexto ritual e metafísico - e embora, ele não tenha assistido                

em seu contexto de origem, mas em uma situação específica que expunha como criaturas e               

fenômenos exóticos essas outras culturas, impulsiona seu desejo e o faz, mais adiante,             

continuar suas buscas no México com a performance indígena dos tarahumaras. E conforme,             

Ligiéro: O contato com os tarahumaras e o uso do peyote, levam Artaud e a nova percepção                 

da própria realidade que o cerca aproximando-se da visão holística ameríndia, em que se              

percebe a natureza em sua completude e a pessoa humana como prolongamento do outro.              

(LIGIÉRO, 2015, p. 277-278). 

Se, estes grandes e renomados encenadores europeus enxergam nas práticas teatrais e            

performativas inerentes às tradições de povos de outras culturas, formas estéticas e artísticas             

elaboradas, procurando incorporá-las aos seus trabalhos, sem, por sua vez, terem seus            

trabalhos considerados esvaziados esteticamente, por quê ao investigar práticas performativas          

inerentes a diferentes tradições hoje estaríamos no campo do “puramente” antropológico?           

Suas fontes de pesquisa seriam puramente antropológicas, mas sua prática artística a partir             

delas, não? Então, o que pode tornar determinada performance em “artística' é a forma de               

apropriação e/ou inserção dos elementos estéticos provenientes de uma determinada tradição           

em uma obra elaborada por um artista? A performance cultural em si seria “puramente”              

antropológica, esvaziada esteticamente e os estudos da performance – como metodologia de            

pesquisa – seria ferramenta de estudo para identificação destas formas estéticas a serem             

elaboradas por um artista? Os produtos da pesquisa acadêmica sobre performances cultuais no             

âmbito das artes cênicas passam a ter valor, quando um ator, diretor, performer, cenógrafo etc               

abre a dissertação ou tese e vê nela elementos úteis para a construção de seu espetáculo/obra?                

Diversos belíssimos espetáculos e performances artísticas estão sendo construídas hoje na           

intersecção com as formas artísticas provenientes das ditas tradições culturais: estariam estas            

produções no campo estético e as performances culturais, às quais suas formas serviram como              

base para criação, esvaziadas esteticamente? Ganham dimensão estética apenas quando          
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re-elaboradas por um artista em sua criação? E essa criação deixa de ser puramente estética,               

para ter alta concentração antropológica? E que lugar estas construções ocupam no processo             

de ensino-aprendizagem do Teatro, tanto na Educação Básica, quanto na formação dos            

profissionais que nela atuarão?  

O reconhecimento da persistência do pensamento abissal é, assim, a conditio sine            
qua non para começar a pensar e a agir além dele. Sem este reconhecimento, o               
pensamento crítico permanecerá um pensamento derivativo que continuará a         
reproduzir as linhas abissais, por mais anti-abissal que se autoproclame. Pelo           
contrário, o pensamento pós-abissal é um pensamento não-derivativo, envolve uma          
ruptura radical com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação. No nosso             
tempo, pensar em termos não-derivativos significa pensar a partir da perspectiva do            
outro lado da linha, precisamente por o outro lado da linha ser o domínio do               
impensável na modernidade ocidental. (SANTOS, 2010, p.53). 

Considerações 

No caso específico da pesquisa que está sendo realizada no processo de doutoramento,             

o universo do candomblé se faz um terreno delicado e complexo à medida que se circunscreve                

no Brasil pelo senso comum apenas como território religioso. Entretanto, as motrizes culturais             

africanas que estruturam essas experiências não as compartimentaliza como arte, política, fé,            

família etc . Nesse sentido, o ritual público – a festa - do candomblé é também constituído de                  

gestos codificados que contam histórias míticas numa estrutura que combina música, dança,            

canto, vestimentas, comidas, estrutura espacial circular que seguem padrões estéticos de           

beleza específicos estabelecidos, revividos e apreendidos por todos os adeptos durante suas            

vivências no cotidiano da tradição. Uma cultura de presença que existe e segue através dos               

tempos como rachaduras dentro de uma outra lógica hegemônica, e por isso também, acaba              

sendo uma suspensão temporária no dito “mundo real” onde seus adeptos podem existir quem              

são como parte da natureza integrante de uma cosmovisão. 

Embora, não seja a intenção aqui traçar defesas para este tipo de pesquisa no campo               

das Artes Cênicas, mas justamente trabalhar na intenção da não precisão da defesa, visto que               

– além de não ser nenhuma atividade pioneira, tendo em vista somente as pesquisas que já                

foram realizadas dentro desta temática junto aos dezesseis anos de existência do NEPAA -              3

3 NEPAA – Núcleo de Estudos da Performance Afro-Ameríndia – UNIRIO. 
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quando trabalhamos com a ideia de defesa já estamos, de certa forma, legitimando a não               

presença. Procuraremos seguir nestas linhas finais, em acordo com Santos (2010), com a             

noção do estabelecimento da copresença. A noção da copresença seria a primeira condição             

para o desenvolvimento de um pensamento pós-abissal com vista a produção de uma ecologia              

de saberes: 

O pensamento pós-abissal pode ser sumariado como um aprender com o Sul usando             
uma epistemologia do Sul. Confronta a monocultura da ciência moderna como uma            
ecologia de saberes. É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da            
pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) em           
em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer sua autonomia.           
A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento interconhecimento.            
[…] A copresensação radical significa que práticas e agentes de ambos os lados da              
linha são contemporâneos em termos igualitários. A copresença radical implica          
conceber simultaneidade como contemporaneidade, o que só pode ser conseguido          
abandonando a concepção linear de tempo. (SANTOS,2010, p.53) 
 

É óbvio que os campos da performance arte e performance cultural tem suas             

especificidades enquanto processo histórico, práticas e métodos, construção e investigações,          

mas o que se quer salientar é que a distinção dos campos não pode mais estar na alegação de                   

uma pureza estética ou antropológica, quando o termo cultural é utilizado como forma de              

esvaziamento do alto grau de elaboração estética e de formas artísticas presentes na             

construção de muitas destas performances culturais que fogem ao alcance da lógica ocidental             

de compreensão da arte. Como também fomentar a discussão sobre a importância de estudos              

que investiguem e desvelem estas outras lógicas no que toca ao contexto da própria              

performance cultural e, não tão somente quando se preocupa a servir ao trabalho de criação               

artística de um artista, quando já está tratando da prática performática de um performer, que               

se constitui enquanto tal fora da lógica do que seria um artista para a arte ocidental. Afinal,                 

quem ou o quê define o que é teatro? O que é artístico ou cultural, quando a lógica da                   

construção estética e artística está excluída da lógica dos cânones? Poderíamos nós,            

pesquisadores e docentes, colaborar com nossos estudos para a inserção destes saberes na             

formação de nossos licenciandos? 

Acreditando que o alargamento da noção de performance amplia, mas não esvazia,            
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porque abre espaço para a possibilidade de entendimento de outras compreensões para o             

estético, e também para o artístico, não pretendemos esvaziar a noção de performance arte.              

Assim, a reflexão que se espera fomentar é - nos utilizando primeiramente do fato dos grandes                

encenadores citados - se eles se voltaram para essas ditas “outras” culturas, porque nós não               

nos voltaríamos para muitas “outras culturas” que existem dentro de nós mesmos? Entretanto,             

parte-se da premissa da defesa sim, de uma não pureza. O que seria “puramente estético” ou                

“puramente antropológico” na hibridez da pós- modernidade? À medida que o alargamento            

do conceito de performance popularizado por Schechner se amplia, podem ser englobadas            

diversas performances culturais, as quais a forma de pensar da arte eurocêntrica não é capaz               

de abarcar pelo seu caráter classificatório. 

E, assim, sendo o campo da performance tão amplo e se abrindo para intersecções               

com diversas áreas de conhecimento, inclusive a antropologia, faz com que o que não é arte e                 

o que não é considerado arte pelo outro viés, possa ter sua dimensão estética explorada. Desta                

forma, as performances culturais tradicionais e rituais não estariam deslocadas no âmbito das             

artes cênicas e nem haveria necessidade de uma elaboração de uma defesa artística, para não               

ser “só” antropológica, a medida que entendemos que estas práticas podem até não ser              

entendidas como arte – e melhor que continuem não sendo visto o sentido construído              

culturalmente – mas não lhe faltam elaborações estéticas. Entretanto, é necessário olhá-las            

com ou a partir delas, e não sobre elas. 
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DANÇA E TEATRO: RETROALIMENTAÇÃO DE LINGUAGENS DA 

ARTE DO MOVIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CORPO 
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Resumo 
Ao tratar das interrogativas acerca do corpo – que terá aqui neste artigo uma maior investigação 
proposta no corpo e suas possibilidades cênicas que abarcam o Teatro e a Dança – por vezes, 
predominantemente é trazido a uma primeira leitura imagética de corpo, o corpo atrelado aos 
conceitos de “belo” e “perfeito” do que nos fora posto/imposto como o corpo ideal – hegemônico, 
eurocêntrico e primeiro-mundista. Mas se nem mesmo meu corpo se “enquadra” em um conceito de 
corpo “ideal”, poderia este meu corpo ter uma tomada de consciência para tratar do que é a arte do 
movimento, que abrange tanto à Dança quanto ao Teatro enquanto linguagens artísticas do 
movimento? Poderia meu corpo, tão fora do eixo ecoar amiúde, sussurros que são ouvidos por corpos 
localizados igualmente fora do eixo, quando tratamos no âmbito do que se refere à arte, a investigação 
do corpo e suas possibilidades cênicas? A reflexão aqui trazida é para justamente propor um pensar o 
corpo e as dicotomias que cercearam o corpo ao longo dos tempos, ancorados pelo pensamento 
Moderno, de um corpo “belo” e “perfeito”, e ainda propomos pensar como a ideia de fragmentar 
corpo/mente, razão/emoção contribuíram para que na contemporaneidade as disciplinas ofertadas no 
Ensino escolar/acadêmico ainda sejam tratadas como algo compartimentado. A ideia é fazer dessas 
duas linguagens – Teatro e Dança – possibilidades, ao trazê-las retroalimentadas, para a construção do 
corpo cênico, numa visão derridaiana, ancorados no corpo “desconstruído”, executando o trabalho de 
movimentos e gestos voltados para as práticas cênicas indistintamente de linguagem artística. 
Palavras-chave: Corpo. Dicotomia(s) corporal(is). Composições cênicas. 

Introdução – Um “não-corpo” penetrável: fronteiras variáveis 

 
Um dos desenhos mais famosos da história da arte é o Homem 
Vitruviano do artista renascentista italiano Leonardo da Vinci (1452-
1519), feito por volta de 1490. Esse desenho ficou famoso por mostrar 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que a autora desenvolve como TCC – Trabalho de Conclusão de 
Curso – do Curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS sob a orientação do segundo autor. 
2 Acadêmica do 4º ano do Curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. E-mail: 
rafaela.oliveira.cardoso@outlook.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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que nosso corpo tem medidas proporcionais, por exemplo, a cabeça de 
um homem adulto mede cerca de um oitavo da medida da altura do 
corpo todo. As medições feitas por Da Vinci também mostram as 
proporções de várias partes do corpo entre si. O desenho também é 
conhecido como o Cânone das proporções humanas (FERRARI, 
2013, p. 148). (Grifos da autora).  

 
 

Nosso corpo constituído de pele, sistema nervoso central, articulações, músculos, 

cavidades, ossos que – dentre outros órgãos que compõe esse sistema/universo ainda muito 

investigável – abrangem da vida à morte um ciclo energético que permite nossos movimentos 

e gestos. Cotidianamente do acordar ao dormir diário, realizamos gestos mecanizados 

(voluntário ou involuntariamente) que se tornam inconscientes na velocidade dos 

acontecimentos do dia a dia, especialmente contemporâneo. Respiramos sem perceber que o 

fazemos. É “automático”! Hipoteticamente há uma suposta consciência do nosso corpo como 

se nós o entendêssemos na sua completude. Entretanto, ao buscar uma maior consciência do 

corpo, não sabemos também se é atingível a sua amplitude ou se existe esse lugar do máximo 

atingível que nos aproxima da percepção do nosso corpo, e, por conseguinte, dos movimentos 

que realizamos. Trabalhar a amplitude das articulações, ao menos, pensando as partes do 

corpo fragmentado, permite perceber a totalidade do corpo que poderá ganhar maior 

flexibilidade e mobilidade. Nesse sentido, segundo Klauss Vianna (2005): 

 
Se você chega ao ponto de se integrar ao ritmo do Universo, seu mundo e seus 
limites também vão se alargando e sua musculatura se alongando, ao contrário do 
que acontece no cotidiano comum, onde as pessoas, pela repetição do dia-a-dia, 
reduzem gradativamente suas vidas, atrofiando os músculos. O ser humano vem 
perdendo o domínio de seus sentidos ao representar o gesto, enquanto as outras 
espécies animais procuram preservar esse gesto. Um animal selvagem é perfeito em 
sua integridade, é flexível e adota, instintivamente, a espiral como linguagem 
corporal (VIANNA, 2005, p. 103). 
 
 

Essa configuração corpórea, entre homem e animal, ressaltada antes na passagem de 

Vianna, condiz ao cotidiano humano, tendo em vista a repetição dos movimentos diários, aos 

quais, nós humanos, somos “submetidos” e, aos animais, necessariamente, estão subjetivados 

ao novo em busca da sobrevida, por exemplo. Dessa forma, é possível dizermos que o corpo 

humano, ainda que pensado na atualidade, foi, é e parece estar sempre ancorado em 

movimentos rígidos, sequenciais e disciplinado. 

511



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

A disciplinarização configurou-se ao longo dos tempos em um modelo de ensino 

escolar compartimentado trazendo consigo a dicotomia de que os saberes devem ser pensados 

separadamente. O mesmo aconteceu com o corpo. Este foi dividido entre razão e emoção 

assim com o ensino escolar/acadêmico que é pensado por fragmentações. As linguagens 

artísticas do Teatro e da Dança também se configuram nesse modelo, sendo colocadas cada 

qual com sua territorialidade. As especificidades do Teatro e da Dança permitem uma 

interpenetração de informações, que, juntas, possibilitam a construção do corpo cênico.4 Para 

melhor ilustrar tal aspecto, o conceito se faz na retroalimentação das duas linguagens Teatro e 

Dança, para compor a arte do movimento, a fim de possibilitar uma maior amplitude na 

construção do corpo cênico.5 As rupturas surgem nos/dos processos históricos na/da 

construção da sociedade. O corpo que rompe com os ciclos que são impostos pelos discursos 

de poder, por exemplo, sofrem transformações que geralmente acarretam em mudanças 

socioculturais. As fronteiras são instituídas e dividem o corpo em sentir e racionalizar. Ilustrar 

tal pensamento acerca dos dualismos – corpo/mente; razão/emoção; Teatro/Dança – o filósofo 

Jacques Derrida com o conceito de “Desconstrução”, aporte para estudos acerca dessa 

conceituação, como nos traz o Neurivaldo Campos Pedroso Junior em “Jacques Derrida e a 

Desconstrução: uma introdução” (2010), para “desconstruir” noções (im)postas: 

 
Derrida pontua inclusive que operar essa inversão, ou essa fase de inversão, 
"significa ainda operar no terreno e no interior do sistema desconstruído", assim, ao 
procurar decompor os discursos com os quais opera, revelando seus pressupostos, 
suas ambiguidades, suas contradições, a Desconstrução se apresentará como um 
trabalho no interior dos discursos sustentadores do pensamento metafísico ocidental, 
já que esta seria, então, a melhor forma de abordá-los, desestabilizá-los e, por 
conseguinte, ampliar seus limites ou limiares. Diante disso, não nos causará 
estranhamento que a Desconstrução, ao interrogar incansavelmente os diferentes 
discursos que pretende decompor, operará, muitas vezes, no terreno da 
ambivalência, da duplicidade e da dubiedade, pois não incorrerá em reducionismo 

                                                 
4 Não estamos pensando em separar as linguagens (Teatro e Dança), mas elas são as mesmas coisas quando se 
refere ao corpo em movimento. Queremos pensar as linguagens trabalhadas juntas, tendo a mesma ideia de corpo 
e movimento cênicos, para ofertar aos corpos de alunos, nosso foco primeiro de investigação na pesquisa maior 
que desenvolvemos, melhores relações entre seus corpos e os múltiplos movimentos cotidianos a partir de uma 
percepção não disciplinada quando pensados para a cena artística em si. 
5 Outra orientação importante consta da necessidade em dizer que nas escolas, geralmente, as linguagens 
artísticas são trabalhadas separadamente e também os corpos dos alunos são manipulados por professores da 
Arte distintamente quando a cena dar-se-á para a Dança ou para o Teatro. Ao contrário do que dizem, a questão 
sobre essa relação entre o corpo do Teatro ou corpo para a Dança não parece resolvida, já que muitos (artistas, 
professores ou pesquisadores) ainda os separam. 
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diante das oposições binárias com as quais a metafísica ocidental está acostumada a 
operar, sobretudo se considerarmos que será frequente, nos trabalhos 
desconstrutivistas empreendidos por Jacques Derrida e seus seguidores, o emprego 
de termos como "nem um... nem outro", "ao mesmo tempo", "por um lado... por 
outro...", longe de se apresentarem como sinônimos de indecisão e/ou imprecisão, o 
que o emprego desses termos coloca em destaque é a necessidade de se pensar as 
oposições dialéticas numa oposição horizontal e paritária, não em escalas 
hierárquicas, como a metafísica o fazia (PEDROSO JUNIOR, 2010, p.11). 
 
 

Se até mesmo o corpo está ancorado por discursos que permitem segregar, ou ainda, 

para melhor ilustrar o pensamento Moderno “engavetar” cada coisa em seu lugar – sendo o 

corpo um palco de disputas, tais quais os dualismos razão/emoção; sagrado/profano; “belo”/ 

“feio”–, a ideia derridaiana de “desconstrução” possibilita tratar o corpo, e, por conseguinte a 

arte do movimento, de maneira a pensar suas possibilidades como corpo “desconstruído”. 

Ideia que para nós se faz na retroalimentação das linguagens do Teatro e da Dança, para 

ampliar os limites postos/impostos daquilo que seria o corpo “aceito” pelo modelo de corpo 

Moderno. Trata-se justamente de pensar o corpo contemporâneo inversamente ao corpo do 

pensamento Moderno. Essas outras possibilidades – o Teatro e a Dança trabalhados juntos na 

construção do corpo cênico –, se voltam para o corpo, munido de aportes que agem fora de 

hierarquias unilaterais, em que os estudos em relação à arte do movimento alicerçados a 

técnicas já bastante difundidas quando se trata do Teatro e da Dança, podem ganhar nova 

re(configuração). Todo corpo tem memória, história e experiência diversas que demandam 

reconhecimentos outros nos modos de investigação e, mais ainda, autoconhecimento avesso 

ao cotidiano mecânico de sobrevivência, para, pelo contrário, fazer da consciência desse 

corpo mododevida. 

Voltar o pensamento para as fragmentações do corpo nos leva a pensar como estão 

inseridas as linguagens de Teatro e Dança em contextos artísticos que as diferencia dado os 

moldes do pensamento da dicotomia (Descartes). As linguagens do Teatro e da Dança com 

suas especificidades podem ser pensadas como linguagens que se retroalimentam – uma busca 

e dá para a outra, ciclicamente. As confluências de uma linguagem para a outra se 

complementam e as aproximações entre Teatro e Dança permitem configurar corpo com 

potencial criativo maior. Seria então, o corpo – um mesmo corpo –, pensado igualmente no 

Teatro e na Dança, desconstruído? Propor novas epistemes para se pensar o corpo, 
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desconstruir como quis Derrida, possibilita pluralizar o(s) corpo(s) e tudo aquilo que se volta 

para esse corpo, sem tratá-los a partir da ideia de “belo” e “perfeito” – e até então linear e 

hierárquico – tão naturalmente difundidos pelo pensamento Moderno. A integração das 

linguagens artísticas, Teatro e Dança retroalimentadas, configura-se em interfaces dialógicas 

para a construção da arte do movimento do sujeito, ancorando na corporalidade a dissolução 

das fronteiras, que desterritorializa as linguagens, para depois amalgamar as duas, 

executando-as (Teatro e Dança) de forma retroalimentadas. 

O trabalho corporal exigido nas práticas cênicas propõe movimentações e exercícios 

que servem para atores e para bailarinos. O corpo para ambos é o próprio meio para se chegar 

a uma presença cênica que reverbera em uma composição artística “final”. O trabalho 

corporal se constitui no processo, com traços culturais que percorrem o corpo e sua 

historicidade, e recorre a elementos para ampliar a elaboração dos movimentos e gestos, que 

advém das contribuições do Teatro e da Dança. As experiências teatrais e dançantes 

possibilitam esse diálogo das linguagens do Teatro e da Dança, e tal comunicação se faz no 

próprio corpo. Klauss Vianna sempre pesquisou o movimento, como um “provocador 

corporal”, exercitando em seus alunos a expressão corporal de atores e bailarinos e em 

pessoas que interessavam-se em seus estudos. Cada corpo possui tempo e emoção internos 

diferentes e respondem potencialmente, portanto, de modo singular. 

Corpo diluído em meio às demarcações (in)visíveis 

Os desdobramentos técnicos do Teatro e da Dança possibilitam aos atores e bailarinos 

um trabalho corporal que aciona no corpo movimentos e gestos por meio de improvisações, 

aulas de interpretação dentre outros exercícios, configurando assim o corpo para as práticas 

cênicas. Se observarmos fronteiras e limites entre/nas linguagens (bem como outros exemplos 

de compartimentações) veremos que há mais contribuições e aproximações entre tais 

linguagens do que aquilo que as diferencia. As demarcações impostas pelos discursos de 

poder permitem a reflexão de que o Teatro e a Dança se contaminam quando pensamos o 

corpo como aglutinador de atravessamentos que possibilitem pensar os agoras. Por isso 

investigar a questão faz-se importante. Para ilustrar as fronteiras aqui no Teatro e Dança, 
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Cássio Eduardo V. Hissa focaliza ao leitor conceitos para falar dos limites, das fronteiras de 

um povo a outro, de disciplinas, das contaminações que surgem do contato entre culturas:  

 
Os limites estão voltados para o interior dos corpos e envolvidos pelas fronteiras 
que, por sua vez, estão voltadas para o exterior. Leituras sumárias do 
comportamento dos limites e das fronteiras permitem associações entre eles, os 
corpos e as imagens que deles emanam. Se os limites dissimulam ou obstruem, as 
fronteiras exteriorizam imagens de corpos que, por sua vez, são reflexos dos olhos 
do mundo. Há corpos teóricos. Territórios disciplinares são corpos teóricos 
constituídos pelos objetos conceituais e metodológicos que concedem visibilidade 
aparentemente autônoma aos campos específicos do conhecimento. Tais corpos 
teóricos são também feitos de limites e de fronteiras que sugerem obstruções e 
aberturas. A despeito dos impedimentos que produzem, os limites dos corpos 
teóricos disciplinares deixam vazar, através de fronteiras, as margens teóricas e 
metodológicas dos referidos corpos (HISSA, 2008, p. 20). 
 
 

Hissa pontua na esteira da discussão para os territórios disciplinares, e que cabem 

também ao Teatro e a Dança pensados separadamente pelo discurso Moderno, como os 

limites e fronteiras entre as disciplinas permitem possíveis diálogos e como esses diálogos são 

impedidos de acontecer devido à divisão do conhecimento em “gavetas”. As barreiras 

impostas pelo pensamento Moderno inserido nas universidades, nas escolas – e mesmo ao 

corpo – impedem o trânsito entre as áreas de conhecimento a fim de ampliar as possibilidades 

de construção e troca de saberes. Colocar as contribuições de forma horizontal, sem 

hierarquização seria um bom caminho. Mas quem seria o primeiro a ceder, já que a ciência se 

constituiu ao longo dos “tempos modernos” alcançando nosso pensamento contemporâneo 

como “cânone” dos saberes? Pensar o mundo como Um todo, seria “[...] o lugar inteiro, sem 

retalhos socioespaciais: homogêneos, sem tribos, guetos, identidades plurais, conflitos de 

variadas espécies, exclusões e privilégios (HISSA, 2008, p. 24). Como as disciplinas possuem 

especificidades cada uma pode abordar a partir de si própria, pensando em colaborar com 

trocas e contágios entre essas. Para Hissa, “existem mundos no (do) mundo. Todos eles são 

fronteiras dos sujeitos do mundo e as disciplinas científicas são, por sua vez, originárias de 

recortes de mundo feitos pelos sujeitos do conhecimento” (HISSA, 2008, p. 24).  

Das propostas acerca das composições cênicas, pesquisadoras como Cássia Navas e 

Leonora Lobo trazem perspectivas que contribuem com a arte do movimento. No livro “Arte 

da composição – Teatro do movimento” (2008) pontua-se vivências pessoais e coletivas de 
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ambas no trabalho que realizam como bailarinas, intérprete-criadoras e pesquisadoras, além 

das vivências como professoras que, através da busca por suas origens corporais, memoriais e 

sensoriais, propõe a cada um, com suas particularidades e emoções, a construção de sua 

expressão, por meio de investigação, exploração e experimentação cênica. A pesquisa de 

Navas e Lobo volta-se para colaborar com os processos do “artista do corpo” e dão o nome de 

Teatro do Movimento às suas colaborações para este estudo, do qual sistematizaram em um 

método “[...] para intérpretes-criadores – designação usada por Leonora Lobo no processo de 

elaboração do seu método para atores e bailarinos” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 13). 

Os temas corporais ou dramatúrgicos, tanto do Teatro quanto da Dança, contrapõem os 

princípios da dualidade imposta pelo pensamento Moderno de fragmentação do corpo. A “arte 

do movimento” abarca as fronteiras entre os campos e saberes do Teatro e da Dança. Trata-se 

então de um método – Teatro do Movimento – que propõe contribuições para o artista do 

corpo e do movimento e tratamos assim das possibilidades para a construção do corpo cênico. 

As propostas do Teatro do Movimento para as artes cênicas foram elaboradas e pensadas a 

partir de eixos que se interligam imaginário criativo, corpo cênico e movimento estruturado, 

confluindo nas contribuições para as práticas da cena, e são assim descritos: 
 

 O imaginário criativo, que se refere aos conteúdos e ideias percebidas, 
vivenciadas, sentidas, inscritas e imaginadas no corpo. 
 O corpo cênico que se refere ao corpo preparado para a cena, o corpo no qual 

se manifesta com intenção o imaginário criativo. 
 O movimento estruturado, que se refere á elaboração do movimento, que se 

estrutura em ações, espaços, dinâmicas e relacionamentos para organizar a expressão 
do imaginário criativo por meio do corpo cênico (LOBO; NAVAS, 2008, p. 22). 
 
 

A trindade proposta por meio do método do Teatro do Movimento – imaginário 

criativo; corpo cênico; movimento estruturado – traz a representação dos princípios a serem 

desenvolvidos no que tange a arte do movimento. E segundo Cássia Navas e Leonora Lobo a 

tríade encontrada em muitas manifestações de civilizações e culturas ancestrais é pensada 

também como [...] corpo – mente – espírito, ou ainda: energia – matéria – ação [...] que se 

apresentam e continuam ressoando em contraponto aos princípios da dualidade (LOBO; 

NAVAS, 2008, p. 22). Klauss Vianna “corporifica” os dizeres de Cássia Navas e Leonora 

Lobo, ao pensar tais aspectos do trabalho do/para o artista do corpo quando diz que 
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No teatro ou na dança, o ator e o bailarino desencadeiam a partir de suas 
individualidades um rico processo criativo, através do qual os elementos técnicos 
adquiridos podem ser codificados e, em seguida, representados. A técnica cumpre 
aqui a tarefa de dar corpo e alma a cada tipo ou personagem que se queira 
representar. Este, para mim, deve ser o processo de criação capaz de produzir obras 
e manifestações verdadeiramente artísticas. No terreno da arte, a obra só toma corpo 
na relação que o artista mantém com a realidade que o cerca, mesmo que essa 
relação seja atravessada pelas mediações mais sutis. O artista, como criador, mais do 
que ninguém necessita aguçar sua percepção do real, e o momento da criação 
pressupõe e ao mesmo tempo encerra o processo de autoconhecimento (VIANNA, 
2005, p. 115). 
 
 

O trabalho a ser desenvolvido na construção do corpo cênico traz a confluência das 

linguagens do Teatro e da Dança, que, retroalimentadas, portanto, permitem imprimir no 

corpo estados corporais passíveis de se caminhar para processos criativos múltiplos. Os 

disparadores para que se “chegue” ao ato de criar, podem ser inúmeros atravessamentos que 

são acionados pelo organismo vívido – o corpo lança mão de vários caminhos para alcançar o 

córpus da criação. 

Os caminhos da percepção, portanto, podem ser revisitados também no inconsciente. 

A alquimia que configura o processo criativo provém de inúmeras experiências e estímulos 

que atravessam o corpo, imprimindo a cada corpo criador poéticas corporais distintas. 

Entendo, assim, cada corpo-artista como um intérprete-criador de suas próprias poéticas. Ao 

pensar as práticas para a construção do corpo cênico há de se observar quanto às emoções, 

que necessita por parte do artista “canalizar” o fluxo energético: “o ator não pode estar 

alterado por uma emoção ao expressá-la, mas deve perceber e sentir a qualidade da emoção 

manifestando-se em seu corpo cênico” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 92). 

As possibilidades que poderão ser erigidas nos processos criativos que ajudarão na 

construção do corpo cênico permitirão assim, de forma concreta, emergir dos atravessamentos 

conscientes e/ou inconscientes que povoam o imaginário do artista do corpo. E esse 

imaginário, ganha fluxo, dilui-se entre as artes da cena e o espectador, que juntos em uma 

mesma atmosfera trafegam as mesmas redes de percepção. O momento da experiência 

estética6 ocorre então, quando per-fura-se o cotidiano entre quem vê e quem é visto, 

                                                 
6 “O estético em arte diz respeito, dentre outros aspectos, à compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico 
inserido em um determinado tempo/espaço sociocultural. Todavia, a experiência estética pode ser mais ampla e 
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construindo-se uma comunicação corpórea, em constante estado de 

ruptura/desconstrução/construção. 

O espectador: elo doador-receptor da expressividade cênica 

Os tentáculos que ora sufocam ora impulsionam as estratégias para a criação do corpo 

em movimento tendem a reverberar no espectador. As composições cênicas potencializam-se 

e (re)significam quando ganham continuidade no espectador. As confluências de emissor 

(corpo em movimento) com receptor (corpo-espectador) proporcionam uma sinestesia7, 

ampliando aquilo que o artista cênico inaugura a priori em si. O corpo em movimento emite 

uma “percepção de realidades”. O corpo em movimento emite uma “percepção de 

realidades”. “Corpo e mundo estão num fluxo constante e incessante, tornando-se difícil a 

demarcação das fronteiras do “dentro e fora”. As ações expressivas do ator e do bailarino se 

organizam na fronteira entre seu organismo e o meio.” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 110). 

Aquilo que chega ao espectador por meio de conexões corpóreas das práticas cênicas 

de cada artista assistido é muito particular, pois cada corpo-sujeito lê à sua maneira o que lhe 

atravessa o corpo a partir do corpo cênico do outro. O artista do corpo introjeta em seus 

movimentos uma série de sensações que são criadas por meio de mecanismos que o ajudarão 

a acionar e aguçar seus sentidos. Essas provocações possibilitarão ao artista do corpo se 

aproximar dos estados de mudança8 e a se colocar em escuta. Há um diálogo entre seus 

processos mentais e a organização físico-corporal para dar vida a seus movimentos.  Para dar 

vazão a amplitude e melhoria do gesto, “[...] é preciso atingir todas as suas dimensões, 

inclusive o pré-movimento que somente o acesso ao imaginário permite tocar”. (GODARD, 

2001, p. 19).  

Os diversos modos de relação com o mundo poderão fazer díspares leituras de mundo. 

A relação espectador versus artista do corpo imprime várias interpretações daquilo que se 

                                                                                                                                                         
não necessariamente derivada da arte, embora a arte seja uma de suas principais fontes de aplicação”. (apud 
FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 56) 
7 Entendemos que a sinestesia está ancorada na ideia de que a obra formula outros significados pela própria obra 
no intervalo entre a obra/artista que emite algum sentido e o receptor desses sentidos que, por conseguinte, acaba 
por gerar mais sentidos. 
8 Esses estados de mudança são aqui entendidos como a relação da retroalimentação entre as linguagens da 
Dança e do Teatro. Quer dizer, é o artista permitir apropriar-se das linguagens, ora uma, ora outra, colocando-se 
em escuta das especificidades dessas linguagens para reverberá-las retroalimentadas. 
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observa. Há uma empatia sinestésica do sujeito que vê para o que é visto, e a produção de 

sentido que se expressa por meio do gesto, é recebida pelo espectador de forma singular. Os 

sentidos provocados pelo artista do corpo são proporcionados por meio dos atravessamentos 

que o constituem como indivíduo e que ativados, reverberam as inúmeras sensações que 

chegam ao outro. Para chegar ao outro há a princípio a busca de conectar-se a si, de “chegar-

se”, para que sejam possibilitadas as conexões corpóreas/imagéticas com o espectador. As 

fronteiras que avançam e “derrubam as cercas” quando pensamos o corpo, e, portanto o 

Teatro e a Dança, tornam possíveis as retroalimentações de ambas as linguagens já que se 

contaminam e rompem com discursos dicotômicos disciplinares e artísticos impostos pelo 

pensamento moderno dualista. O movimento corporal age tanto no Teatro quanto na Dança e 

potencializa a construção do corpo cênico. Salvador contribui sobre o corpo em movimento e 

as contaminações do Teatro e Dança que abarcam a retroalimentação aqui discutida:  
 

Ainda falando em movimento, devemos lembrar que as pesquisas sobre o corpo em 
movimento, ligadas ao teatro, também são de importante valia para os estudos da 
dança. Aliás, o limite entre o teatro e a dança se torna cada vez mais tênue e, muitas 
vezes, um se confunde, mistura-se e, até mesmo, se agrega ao outro de maneira a 
afetar significamente a estética de ambos. Essa miscibilidade se deve aos fatores 
históricos e, principalmente, aos conceitos estéticos da arte contemporânea, que 
tende (sic), cada vez mais, a quebrar as barreiras das linguagens artísticas e criar 
estéticas híbridas (SALVADOR, 2013, p. 50).  
 
 

O corpo é o “lugar” por onde ocorre o trânsito entre ações pensadas e impensadas. 

“[...] É a partir do expressado no e pelo corpo que organizamos as informações, imagens e 

conteúdos” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 138). (Grifos das autoras). As interações entre Teatro e 

Dança propiciam, por meio de sua retroalimentação, a mobilidade e contaminação entre as 

linguagens que possibilitam por meio de sua confluência a arte do movimento.  

Considerações Finais – Teatro e Dança como fios condutores das experimentações 

cênicas 

Teatro e Dança se configuram na história da humanidade como “lugar” de rupturas e 

também de inclusão. Podemos pensar no todo – o Teatro e a Dança – e também nas partes, 

nas especificidades de cada linguagem, para concluir a nossa compreensão sobre isso. Quando 
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falamos das linguagens de Teatro e Dança separadamente as mesmas podem ser pensadas 

com similitudes e diferenças isso, obrigatoriamente, precisa ficar claro. Há em cada uma 

dessas linguagens artísticas raízes com princípios próprios, mas que confluem quando 

propomos pensar o movimento e as contribuições para a construção do corpo cênico. 

Transmuta-se a linguagem de Teatro e/ou Dança e (re)configura-se em um “lugar” 

transdisciplinar (artístico e/ou acadêmico e investigativo), contrapondo assim o pensamento 

moderno hegemônico europeu, pensando as linguagens de maneira disciplinar acadêmicas, 

onde tudo precisa estar em um lugar específico antes determinado, quando, na verdade, pode 

ocupar lugares outros variados. As fronteiras do corpo são, por assim dizer, os lugares outros 

em que ocorrem o trânsito e a contaminação daquilo que chega e daquilo que vai, do que 

aproxima, do que se distancia.  

Pensar entre (fronteiras, corpos, espaços, narrativas, sujeitos), por conseguinte os 

múltiplos “entre-lugares”, um (vários) espaço que media “lados”, permite segundo Homi K. 

Bhabha (1998) [...] redescrever nossa contemporaneidade cultural; reinscrever nossa 

comunalidade humana, histórica; tocar o futuro em seu lado de cá. [...] o espaço intermédio 

“além” torna-se um espaço de intervenção no aqui e no agora (BHABHA, 1998, p. 27). 

Os limites impostos pela Ciência Moderna, reforçam sobremaneira que aquilo que não 

se pareça ou que não se enquadre nos seus preceitos disciplinares sofrerá de exclusões e 

apagamamentos, e isso se vê historicamente nas díspares culturas que fazem fronteira com a 

noção de ciência moderna construída. Nas palavras de Hissa (2008) tal pensamento pode ser 

melhor ilustrado, quando o autor reflete sobre o pensamento moderno em que a Ciência 

Moderna [...] edificou territórios do conhecimento, codificou significados de objetos, separou 

palavras, construiu a primazia de discursos, legitimou diversas formas de apartheid entre os 

homens, sociedades e culturas (HISSA, 2008, p. 19). Encontramos o Teatro e a Dança 

inseridos também nesses limites ex-postos. Porém, os limites entre uma e outra linguagem são 

imprecisos se tomadas de uma perspectiva, por exemplo, transdisciplinar - retroalimentadas. 

Quando propomos pensar o corpo, tendo o Teatro e a Dança como partícipes na 

construção do corpo cênico, tratamos ambas as linguagens nos “entre-lugares” que as 

configuram (aproximando e distanciando-as ao mesmo tempo). A retroalimentação do Teatro 

e da Dança se faz na “invasão” territorial de uma para com a outra que acontece 
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organicamente, involuntariamente, onde uma se alimenta e alimenta a outra – compartilham, 

contaminam-se e reverberam – convergindo o corpo em movimento em uma perspectiva de 

relações entre o Teatro e a Dança que não se enquadram em discursos que delimitem. Tais 

discursos de poder, são como explana Bessa-Oliveira (2017) 

 
Tratados como a melhor opção para os mundos dos quais estavam/estão situados os 
não-corpos, os projetos europeu e norte-americano, ainda tomam para si na 
contemporaneidade as noções produzidas sobre educação, corpo e movimento. 
Ambos, cada qual no seu momento histórico e geográfico particulares, planejam e 
confabulam para o “resto do mundo” a manutenção e os continuísmos daquelas 
ideias suas como únicas verdades possíveis. E, favorecendo tudo aquilo pelos 
centros construídos, lugares, sujeitos e produções periféricos ex-cêntricas, seja na 
educação, sejam como seus muitos corpos, cores, ritmos e sabores, acabaram por 
repetir exacerbadamente tudo aquilo imposto e, por isso, mantiveram e sustentam as 
ideias de corpos e movimentos ambíguos daqueles até hoje em si próprios (BESSA-
OLIVEIRA, 2017, p. 5). 
 
 

As formas “tradicionais” de investigação, produção artística e pedagogias do corpo e 

suas possibilidades – como é o tradicional modelo europeu e norte-americano – tomam para si 

um modelo de corpo “ideal” e que é o estereótipo difundido no resto do mundo; como se 

houvesse uma europeização das consciências, e branquiamento do corpo. Descolonizar as 

ideias daquilo que nos foi imposto, nos possibilita investigar sob perspectivas outras a forma 

de tratar o corpo além do que já está posto, bem como a hierarquização das disciplinas, das 

linguagens tratadas dicotomizadas – Teatro e Dança –, que exemplificam nossa discussão 

aqui tratada para a cena, para a pequisa ou para ensinar através de corpos. 
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Resumo 
Este trabalho propõe algumas reflexões sobre o estudo da paisagem, através da produção de pinturas 
como forma de compreender a paisagem contemporânea. Como metodologia, utilizou-se inicialmente 
coletas de imagem em campos diversos e de fotografias pessoais antigas na praia, para compor novas 
representações da percepção do olhar, experimentar novos procedimentos com pintura em aquarela, 
que trazem um valor intrínseco de subjetividade. Nesse processo, foi trabalhada imagens em série, ou 
seja, a mesma imagem foi trabalhada de formas diferentes, investigando procedimentos com diferentes 
materiais para experimentação destas imagens. De forma a buscar alguns conceitos que possam 
embasar teoria e prática para obter uma melhor metodologia, processos artísticos e interpretação da 
paisagem foi utilizando como referencial teórico: Maria Amélia Bulhões, Anne Cauquelin, Leticia 
Castilhos Coelho e o estudo das paisagens imaginárias de Guinard. Como resultado, a desconstrução 
da imagem, trouxe novas percepções de como olhar a paisagem. Além disso, os exercícios resultaram 
em um portfólio, que remeteu a reflexões sobre o processo de criação e de produção dos trabalhos em 
aquarela, em que se analisa o seu processo e desenvolvimento. Sendo assim, os procedimentos 
experimentados contribuíram para um novo olhar sobre a pintura, quando desconstruída, em relação 
ao que se vê, ao que se percebe e ao que é retratado. 
Palavras-chave: Processo artístico. Pintura. Metodologia. 

1. Introdução 

Este trabalho consiste no estudo, relato e análise da produção de trabalhos realizado na 

disciplina Estudos da Paisagem no curso de Licenciatura em Artes Visuais - CLAV, no 

Instituto Federal do Ceará - IFCE. Tem como objetivo compreender procedimentos de pintura 

a partir da observação e construção de paisagens, tentando representá-la sobre diferentes 

perspectivas, a partir de imagens coletadas com pinturas feitas em campo e também da 

memória. 

A ementa da disciplina de Estudos da Paisagem se configura no estudo da paisagem 

urbana e na inserção da figura humana nesses panoramas em expressões modernistas da 

                                                 
1 Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (2016), graduanda do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará. E-mail: raiannymelo@hotmail.com 
 
² Graduada em Estilismo e Moda pela Universidade Federal do Ceará (2006). Também graduada em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (1998). Foi coordenadora do Curso de Design de Moda e de 
design gráfico da Estácio-FIC. Graduanda do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do 
Ceará. E-mail: collyerivy@yahoo.com.br 
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paisagem brasileira e da paisagem cearense. Esta ementa tem como enfoque a pesquisa em 

Artes Plásticas, destacando a produção pictórica, o diário de campo e a análise documental. 

Dentre outros, os objetivos da disciplina são desenvolver a observação e a 

interpretação de paisagens urbanas em pintura; pesquisar as variantes do cenário urbano 

contemporâneo relacionando-as com as produções pictóricas do modernismo brasileiro; 

desenvolver uma prática de pesquisa em Artes Visuais, agregando as atividades de campo, a 

pintura de ateliê, e a análise documental; implementando as habilidades de raciocínio verbais 

e escritos do aluno e visando à redação de um relatório técnico. 

Sendo assim, os exercícios realizados contribuíram na construção de um portfólio 

pessoal, que tem relevância profissional e que serve para apresentar trabalhos artísticos 

realizados além do currículo. O conteúdo do portfólio pode ser organizado de forma 

cronológica e é utilizado para mostrar as competências adquiridas através de tarefas 

realizadas.  

2. Referencial Teórico 

Conforme a perspectiva de Bulhões (2009), A palavra de origem francesa – paysage - 

deriva de pays, e pode significar tanto uma região como um país; dando noção de território. 

Seu conceito expressa uma relação circunstancial do ser humano com seu entorno, ordenando 

uma imagem subjetiva. Considerando seu conceito em relação a território geográfico, nota-se 

que ela é composta das características físico-geográficas, incorporando os conhecimentos 

oriundos do avanço das ciências naturais.  

Na visita de campo, foram coletadas imagens em que se pôde experienciar a paisagem, 

como um lugar, um território geográfico. Pôde-se notar as características físicas dos 

elementos da paisagem assim como o conhecimento e experiência de vida que cada indivíduo 

tem. 

Em relação à paisagem com seu conceito imergido dentro do regime digital, a 

perspectiva da autora aborda duas tendências: a primeira é o estabelecimento de mecanismos 

que possibilitam o mergulho na imagem, de modo que modifique a relação do espectador com 

o espaço geográfico, pois o primeiro deixa de ter uma visão externa, para entrar dentro desse 

espaço e transformá-lo com a sua presença. A segunda é o estabelecimento dos processos 
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interativos, os quais dissolvem a distância entre a visão da paisagem e sua manipulação, 

através de dispositivos capazes de abrir possibilidades de interferência na imagem virtual, 

que, em alguns casos, permitem a presença do espectador é estrutural na obra. 

Para Cauquelin (2007), em seu livro “A invenção da paisagem”, há uma crença 

errônea, de que a paisagem só é paisagem se houver nela naturalidade, sendo pensada como 

um equivalente da natureza observada sob o olhar de seus expectadores. No entanto, este 

conceito é desmentido por diversas práticas. Para a autora, ampliando o conceito de paisagem 

a era contemporânea, deve se levar em conta as novas abordagens sensivelmente diferentes da 

natureza, do real e de sua imagem, pois a ampliação de esferas, limitadas; a mescla dos 

territórios; a ausência de fronteiras entre domínios; e as versões inéditas de paisagens por 

meio das tecnologias audiovisuais são marcas pertinentes ao contemporâneo e que devem 

transformar a compreensão do assunto em sua ressignificação nos dias correntes.  

Quando se fala em pintura da paisagem sempre se pensa em representá-la como ela 

realmente é, da forma mais real possível. Após as aulas, foi possível notar que há outras 

formas de representar a paisagem. Passou-se a desconstruir pré-conceitos desta pintura e a 

construir uma nova, mais pertinente ao momento atual contemporâneo. 

Segundo a perspectiva de Coelho (2009), delineada no trabalho “A Paisagem na 

Fotografia, os rastros da memória nas imagens”, o conceito de paisagem é definido nos 

seguintes dizeres: 

“A paisagem enquanto representação resulta da apreensão do olhar, é um 
enquadramento, uma seleção que existe a partir do indivíduo que organiza, combina 
e promove arranjos de conteúdo e forma. Comporta uma pluralidade semântica, 
sempre associada à idéia de recorte espacial, bem como evoca o caráter de coleção e 
conjunto. Entretanto, sua representação também comporta aspectos subjetivos, pois 
remete ao universo do simbólico.” (COELHO, 2009, p. 4) 

Segundo a mesma autora, considerando o conceito paisagem relacionado à fotografia, 

entende-se que a paisagem na fotografia é um instrumento teórico metodológico que 

possibilita a construção de interpretações variadas de paisagens, pois as fotografias são 

capazes de levar seus observadores a outros tempos, de modo a reconstruir narrativas sobre as 

formas de interação que uma sociedade constrói na relação com a natureza e na transformação 

do espaço de convívio.  
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A pintura através de fotos antigas trouxe uma nova experiência de vida que 

estabeleceu uma relação de espaço/tempo. Obteve-se novas interpretações, a partir da 

memória, construindo assim novas histórias e novas formas de representações desse espaço. 

3. Metodologia 

A princípio, foram realizados estudos em sala de aula com a pintura de objetos 

percebendo o negativo destes, com nanquim sobre papel reciclável, para que pudéssemos 

compreender o todo e depois ir para os detalhes. Após isso, outra experiência sucedeu-se, em 

que vários objetos foram postos em cima da mesa. O professor escolheu duplas para trocar a 

posição destes objetos e pediu que isto fosse pensado segundo o ponto de vista do colega. 

Depois chamou uma última pessoa para mudar os objetos de posição definitivamente. Em 

seguida, solicitou que fosse descrito o que estava sendo visto na composição final. Após isso, 

ele retirou os objetos e, a partir da descrição, pediu que se pintasse o que pudesse ser 

lembrado do que tinha sido visto. Por fim, demandou que em casa as pinturas produzidas em 

sala de aula fossem refeitas com mais aprimoramento. 

A experiência de utilizar o nanquim e papel reciclável não teve êxito, porque o papel 

ficou demasiadamente úmido e houve dificuldades de se trabalhar com a tinta, que secava 

rápido e quando secava, ao se trabalhar com ela, manchava, ficando difícil uma representação 

do que estava sendo visto.  

No mesmo dia ainda houve outra prática em que o professor solicitou aos alunos que 

fossem feitas três pinturas dos ambientes do CLAV, utilizando nanquim aguado, pensando no 

negativo, de primeiro fazer o fundo e deixar os espaços dos objetos, para depois representá-

los.  

Nessa experiência das pinturas do CLAV foi utilizado nanquim no papel com 

gramatura maior, que viabilizou as representações daquilo que estava sendo requerido. A 

priori não tinha sido entendida a idéia de desconstruir o conceito e de tentar representar o que 

estava sendo visto de outra forma, mas apenas desconstruir o que se considerava como 

pintura. Isso foi uma dificuldade para quem sempre tentou representar o real como se vê. 

Após os experimentos com o nanquim, passou-se a utilizar a aquarela nos exercícios que 

viriam posteriormente. 
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O desenvolvimento culminou no estudo da composição a partir de três coletas de 

lugares diferentes: a primeira na Praça Luiza Távora, pensando em escalas cromáticas; a 

segunda na Praça Figueira de Melo, trabalhando as interferências e a terceira na reprodução 

de pinturas a partir de fotos pessoais de praia, totalizando nove imagens coletadas. 

Depois, em sala de aula, fez-se um estudo de escalas cromáticas, a relação de cores 

primárias, secundárias e terciárias, no caso as ardósias, citrinos e ocres, respectivamente nessa 

ordem. Foi escolhido então uma imagem para trabalhar com as ardósias que é a mistura de 

verde (amarelo + azul) com violeta (vermelho + azul), tendo uma maior incidência da cor 

azul, sendo a cor complementar a cor laranja. Foi de extrema importância fazer as misturas e 

construir a paleta de cores antes de começar a pintar. Realizou-se assim as pinturas com três 

procedimentos diferentes:  

1) O primeiro procedimento foi o utilizar o papel seco combinado com o giz de cera 

branco sobre o papel branco, em que se fez esboços lineares a partir das coletas citadas acima. 

Construiu-se uma relação entre linha e manchas de forma a compreender os elementos 

compositivos das imagens, pensando a luz na composição, escolheu-se um determinado local 

para sua incidência, em que não teriam tinta, mas sim, a própria cor do papel. 

2) O segundo procedimento foi com o papel úmido, borrifando água antes de iniciar a 

pintura, sem o giz de cera, apenas usando as cores terciárias, reconstruindo a imagem, 

pensando também na relação da incidência da luz na paisagem. 

3) O terceiro procedimento foi o mesmo procedimento citado acima, somando a 

Velatura, procedimento este em que o artista sobrepõe camadas de tinta transparente, 

esperando que a camada anterior esteja seca para que se possa acrescentar uma nova camada. 

Essa técnica foi muito usada em outros períodos da História da Arte com a tinta óleo por 

causa da demora da secagem. Percebeu-se que, inconscientemente, já havia sido utilizado este 

procedimento.  

Os materiais necessários utilizados para essa experiência foram: aquarela, papel de 

gramatura mínima de 280g, godê para mistura das tintas e fabricação das paletas, pano, copo 

com água, fita adesiva para fixar o papel, lápis para fazer as margens do papel deixando assim 

as manchas respirar com as margens em branco, giz de cera e pincel de pêlo macio. 
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Para uma melhor base teórica e artística foi feito um seminário a partir da leitura do 

artigo A paisagem como dimensão simbólica do espaço de Leonardo Fígoli (2004). Este 

artigo foi de grande influencia para os exercícios que se seguiram posteriormente. Fígoli 

estuda as paisagens do pintor mineiro Alberto da Veiga Guinard (1896-1962) que é 

constituída por várias paisagens imaginárias. Poderia ser até um mapa, uma vez que ele insere 

várias paisagens no mesmo quadro. 

Guinard não retratava a paisagem real que se vê, ele combinava paisagens em uma 

única pintura, reorganizava e agrupava elementos arquitetônicos, se utilizando da topografia, 

de altos e baixos, criando planos, criando assim sua própria visão da realidade, que instaurava 

representações pictóricas, históricas e ricas de cotidiano. 

A Figura 1 é uma construção feita a partir das cores ardósias utilizando o primeiro 

procedimento a partir de uma imagem concebida antes. Nesta pintura foi possível abstrair os 

seus elementos, de forma a reposicioná-los, pensando-se em uma nova forma de composição. 

Foi importante utilizar uma nova cartela de cores, pois era de costume utilizar apenas a as 

cores prontas dos tubos de tinta da caixa de aquarela, o que propiciou experienciar 

procedimentos que apresentaram novas formas de representação e de significação. 

Fig. 1. Pintura utilizando as ardósias 

 
Fonte: Acervo da autora 

Pôde-se perceber que a aquarela é uma cor quando está no godê, e outra quando 

aplicada no papel e ainda outra quando seca. Posteriormente, foram trabalhados os 

528



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

procedimentos de velatura e de transparência. Notou-se que o branco pode ser a própria cor 

do papel e que na aquarela não é convencionado pintar com cores chapadas como se faz com 

a tinta guache, pois é importante deixar a pintura respirar e trabalhar a luz.  

Na outra aula trabalhou0se com uma nova imagem utilizando os ocres que é a mistura 

de violeta (vermelho+ azul) com laranja (amarelo + vermelho), tendo uma maior incidência 

da cor vermelho e sendo a cor complementar verde. Utilizando das mesmas técnicas citadas 

acima, escolheu-se uma nova imagem das então coletadas para a construção de uma nova 

paisagem, trabalhando a partir da relação entre cor, mancha e sobreposição de manchas sobre 

o papel, com novas composições e misturas de cores.  

Nesta aula, houve um amadurecimento do que pode ser pintura, do que pode ser 

representação e do que pode ser aquarela. Tentou-se abstrair mais a paisagem da foto da praia. 

As pedras se tornaram manchas de forma que a pintura foi construída a partir da percepção da 

autora, experiências de vida e fruto do olhar, expressando com manchas os elementos ali 

vistos, revelando a construção e desconstrução da obra (ver Fig. 2) 

Fig. 2. Pintura utilizando os ocres 

 
Fonte: Acervo da autora 

Experimentou-se também utilizar a cor citrino que é a mistura de laranja (vermelho + 

amarelo) com verde (amarelo + azul), tendo uma maior incidência da cor amarelo, sendo a cor 

complementar violeta. Escolheu-se uma nova imagem das então coletadas para a construção 

de uma nova paisagem e utilizou-se dos mesmos procedimentos citados acima (ver Fig. 3).  
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Fig. 3. Pintura utilizando os citrinos 

 
Fonte: Acervo da autora 

Criar séries, estabelecendo regras para estabelecer recorrências, é uma das formas de 

estruturar o processo criativo, assim como estruturar conceitos formais e materiais. A 

repetição de um trabalho a partir do que foi visto, depois a partir do que foi lembrado e a 

desconstrução das imagens utilizando de procedimentos de pinturas gerou um processo de 

repetição, um conjunto de obras recorrentes, em que estas obras se complementam e se 

acrescentam umas às outras, de forma que todas as pinturas se diferenciam entre si. Contudo, 

se interligam por terem uma mesma origem, seja pelo mesmo lugar da coleta, pelos materiais 

ou mesmo pelos procedimentos. 

Segundo Melo (2010) apud Cattani (2004), “repetições, nas artes plásticas, 

são todos os processos que de alguma forma repetem o processo já existente na 

questão de formas ou procedimentos que estabelecem sistemáticas recorrentes e que 

permitem poucas variações. São, também, os processos cumulativos, em que os 

elementos se acrescentam uns aos outros. "As práticas repetitivas são múltiplas e 

diferenciadas, envolvendo o jogo, o acaso, as lógicas combinatórias e as 

serialidades" 

Trabalhar com essas repetições utilizando-se de parâmetros, com mesmo 

procedimento, apenas com algumas variações, permite a experimentação e a investigação para 

chegar a novos resultados. 
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3. Considerações Finais 

No desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se uma compreensão do que é o 

deslocamento do conceito de paisagem, pois, no geral, o conceito de paisagem tem sido visto 

predominantemente como uma tentativa de representar o real. Percebeu-se com isso que o 

conceito de pintura da paisagem é muito mais extenso do que aquele que se propôs a 

pesquisar. A pintura da paisagem, desse modo, é muito mais uma forma de percepção e 

expressão do que se ver, da memória, da construção do olhar, do imaginário, do que seguir os 

cânones renascentistas de representação.  

A maior dificuldade neste trabalho foi administrar o tempo disponível para testar, 

experienciar, escrever e ler. A desconstrução da imagem, trabalhar com as manhas, pensar que 

a aquarela é uma pintura em processo que depende do tempo de secagem e de outras questões 

são fatores que demandam uma parcela significativa de tempo. 

Outra dificuldade foi que na aquarela não há um controle do manuseio das tintas, 

como na pintura acrílica, por exemplo, pois a tinta aguada transborda, passa dos limites que 

são impostos a priori, além de que a cor se modifica quando seca, o que se constitui também 

uma dificuldade. Uma pincelada mal empregada, sendo muito aguada ou mesmo seca, é 

difícil de concertar, mesmo sobrepondo camadas, por serem transparentes, aquela primeira 

camada tende a continuar aparecendo.  

Por fim, os procedimentos experimentados contribuíram para um novo olhar sobre 

pintura, sobre o pintar o real e imaginar esse real, vendo de uma forma e criando de outra. 

Assim como os conceitos sobre paisagem também contribuíram para que se possa 

desconstruí-la e que, após muitas experimentações e estudos, possa-se construí-las sobre uma 

nova perspectiva do olhar. 

Quanto ao portfólio, ele foi construído a partir dos exercícios de pintura propostos. 

Sendo assim, após completar o portfólio para esta disciplina, Estudos da Paisagem, foi 

possível observar o todo, podendo-se tirar conclusões mais apuradas do trabalho, em que foi 

possível desconstruir certos pré-conceitos, experimentar e se permitir errar para que se possa 

acertar.  
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Resumo 
 
Esse artigo se insere dentro do contexto da história do ensino de arte no Brasil, mais especificamente, 
em relação ao Movimento Escolinhas de Arte (MEA). O objetivo é destacar a experiência em arte 
ocorrida na Escolinha de arte do CTA (EA/CTA), em São José dos Campos/SP, nas dependências do 
Centro Técnico Aeronáutico (CTA), entre meados da década de 1960 e final da década de 1980. O 
texto encontra-se organizado em duas partes: A primeira traz questões como as motivações que 
conduziram a essa pesquisa e contextualizações históricas acerca do MEA. Já, a segunda parte, aborda 
a construção dessa experiência desenvolvida em São José dos Campos/SP, utilizando como fontes 
depoimentos e documentos pertencentes à Escolinha, situando-a no contexto do MEA. 
 
Palavras-chave: Escolinha de arte, São José dos Campos, CTA, arte/educação, história do ensino de 
arte. 

A memória revisitada 

Este trabalho é um revisitar, uma retomada de algo que aguardava esse reencontro. 

Pois, foi durante o período de 2007-2009, quando realizei o curso de graduação em 

Licenciatura em Artes Visuais, na Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e, mais 

especificamente, durante o período destinado à pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que tive o primeiro contato e conhecimento acerca da existência da Escolinha de Arte 

do CTA (EA/CTA), na cidade de São José dos Campos/SP.  

                                                 
1 Mestrando em Artes pelo Programa de Mestrado Profissional – Prof-Artes. Professor de Arte da Rede de 
Ensino Municipal de São José dos Campos/SP e da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo/SP. 
Membro do GPIHMAE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História e Memória, Mediação, Arte e 
Educação. Email: luisprof.arte@gmail.com 
2 Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo e Pós-doutorado pela Universidade Pública de Navarra, 
Espanha (2011/2012). É professora do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, UNESP, onde atua 
na Licenciatura em Artes Visuais e na Pós-Graduação em Artes, área de Arte e Educação. Coordenadora do 
Mestrado Profissional em Artes, Prof-Artes, do Instituto de Artes da UNESP. Tem desenvolvido pesquisas com 
foco na história do ensino de artes e na formação de arte/educadores e mediadores culturais. 
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Naquele momento da realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tinha 

como propósito, empreender uma investigação que pudesse revelar aspectos relacionados às 

experiências e iniciativas relacionadas às artes plásticas, nessa cidade. Foi, então, quando me 

ocorreu a ideia de elaborar um levantamento de fontes e dados que pudessem me ajudar na 

compreensão desse processo. 

Ao iniciar os primeiros levantamentos da pesquisa, para a minha surpresa, me deparei 

com um grande número de informações e pessoas, que foram me surpreendendo e revelando 

um expressivo panorama artístico no município. Com isso, fui aos poucos adentrando ao 

contexto da pesquisa, ora, visitando o Arquivo Público Municipal e acessando documentos, 

ora entrevistando e conversando com pessoas que vivenciaram ou conheciam elementos 

históricos que se referiam ao(s) movimento(s) artístico(s) estabelecidos na cidade, que foram 

me permitindo descobrir e situar nomes de artistas que ali residiram ou atuaram, ateliês, 

salões, galerias e escolas de arte e dentre estas descobertas, existência da Escolinha de Arte do 

CTA (EA/CTA). Foi, a partir de então que, pesquisando, pude contextualizar e estabelecer 

relações acerca da existência do Movimento Escolinha de Arte (MEA), iniciado na década de 

1940, no Rio de Janeiro e sua influência fundamental no ensino de arte no Brasil. 

Diante da abrangência daquela pesquisa e a determinação em estabelecer um 

panorama artístico relacionado ao desenvolvimento das artes plásticas no município de São 

José dos Campos/SP, o resultado apresentado se constituiu numa abordagem de ênfase 

horizontal, devido às limitações metodológicas e de tempo para executar tal empreendimento, 

abrindo a perspectiva de realizar, posteriormente, uma retomada vertical, com maior 

profundidade nos tópicos já abordados, entre os quais a experiência da Escolinha de arte do 

CTA (EA/CTA). 

O reencontro com essa questão ocorre a partir da contribuição de três fatores que se 

entrecruzaram e se apresentaram numa nova possibilidade investigativa. O primeiro deles está 

relacionado a uma necessidade pessoal em compreender melhor esse processo de criação e 

desenvolvimento da EA/CTA, considerando que o período situado entre a redação final e 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, em 2009 e esse momento em que estou 

realizando o curso de mestrado profissional, em 2006/2017, surgiram questões que de alguma 

forma contribuíram para um maior amadurecimento desse tema, tanto a partir do olhar como 
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pesquisador, como para a compreensão da importância dessa experiência, dentro da história 

do ensino de arte no Brasil. Utilizo aqui para ilustrar o retorno a essa questão de pesquisa já 

visualizada, o pensamento do filósofo grego Heráclito, segundo qual Não se pode banhar 

duas vezes nas águas do mesmo rio. Pois, hoje o rio já não é mais o mesmo, nem eu e essa 

questão se apresenta, sob uma nova perspectiva da minha formação como professor de arte. 

O outro fator que contribuiu para a motivação desse trabalho de pesquisa foi o 

conhecimento do trabalho realizado dentro do Projeto Pró-Memória,3 em São José dos 

Campos/SP, o qual tem por objetivo recuperar a documentação existente sobre a cidade e 

disponibilizá-la no site da Câmara Municipal, produzindo conhecimento acerca da história da 

cidade. Numa das iniciativas desse projeto, foram coletados materiais iconográficos 

(fotografias e desenhos), além de depoimentos, de duas arte educadoras que tiveram um papel 

importante no desenvolvimento das atividades artísticas promovidas pela Escolinha de arte 

do CTA (EA/CTA). 

E por fim, diante da possibilidade em realizar o curso de Pós-Graduação, no Programa 

de Mestrado Profissional em Artes (Prof-Artes), no Instituto de Artes/UNESP, que durante as 

aulas de Histórias do Ensino de Arte no Brasil, ministradas pela Professora Rejane Galvão 

Coutinho, que tive a oportunidade de obter maiores informações acerca do Movimento das 

escolinhas de arte MEA. Esse maior conhecimento ocorreu, tanto a partir dos textos de Ana 

Mae Barbosa (2012) e de pesquisadores como Fernando de Azevedo (2000) ou das conversas 

e abordagens com o pesquisador e doutorando Sidiney Peterson Lima (2012), que durante as 

aulas em comum na disciplina acima citada, no Instituto de Artes (nome da instituição), pude 

compartilhar informações acerca desse assunto abrindo, dessa forma, um amplo campo de 

possibilidades e de interpretações acerca da importância desse movimento (MEA). 

Portanto, aliados esses fatores, alimentou-me a motivação em refazer caminhos, rever 

percursos, desfazer equívocos e de reconciliar perspectivas de pesquisa, num exercício de 

                                                 
3 No dia 02 de março de 2004, foi firmado convênio entre a Câmara Municipal de São José dos Campos, a 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) e a Fundação Vale paraibana de Ensino (FVE), mantenedora da 
Universidade do Vale do Paraíba (Univap). 
A parceria entre as instituições visava, dentre outras coisas, promover a recuperação, a preservação e a 
disponibilização da história do município de São José dos Campos por meio do Núcleo de Pesquisa Pró-
Memória, instituído pelo Decreto Legislativo nº 32/2003, de 02 de Outubro de 2003. Disponível em: 
http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/. Acesso em 02/09/2017. 
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buscar histórias e de reconstruir a trajetória pessoal como professor/arte-

educador/pesquisador, re-estabelecendo o fluxo entre o que foi realizado e o que se apresenta 

como possibilidade de realização de pesquisa. 

 

O Movimento Escolinhas de Arte 

 

 De acordo com o texto editado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP, 1980), o Movimento das Escolinhas de Arte (MEA) no Brasil, teve 

como principais idealizadores, Augusto Rodrigues, Margaret Spencer e Lúcia Alencastro, os 

quais em meados da década de 1940 formaram um grupo de professores dispostos a discutir 

questões relacionadas à arte e à educação, levantando a possibilidade de trabalharem com um 

grupo de crianças, tendo por princípio a livre expressão e a intenção em verificar a maneira 

como elas, as crianças, se desenvolveriam ao serem apresentadas às técnicas de arte. 

A primeira Escolinha de Arte, portanto, não é criada a partir de um projeto ou de uma 

estrutura escolar formalizada. Mas, inicia suas atividades com base nessa iniciativa informal, 

tendo como abrigo, inicialmente, o hall de entrada e, posteriormente, as dependências da 

Biblioteca Castro Alves, no Rio de Janeiro, em 1948. O nome Escolinha partiu da forma 

como as próprias crianças se referiam àquele lugar, numa forma bastante carinhosa, como 

uma forma de diferenciar-se da escola formal e para onde iam com o intuito de experimentar 

o processo de se liberar a partir da arte e desenvolver a força do seu poder criador, segundo a 

proposta dos seus articuladores. (INEP, 1980). 

O MEA teve como principais ideais que o consubstanciaram, o pensamento de Herbert 

Read e de Viktor Lowenfeld, os quais defenderam a importância da arte, no processo 

educacional, conforme destaca D. Noêmia Varela, criadora da Escolinha de Arte do Recife, 

em entrevista a Fernando Azevedo (2014, p.235): 
Read achava que não devia levar a criança à imitação, porque a postura da criança 
diante da arte não era de uma concentração para fazer o trabalho como o dos artistas. 
Vem de dentro, a capacidade inata da criança expressar sentimentos, sensações, a 
imaginação da criança tem uma pureza, uma transparência.[...] Read, no seu livro 
Educação através da Arte, num texto sobre educação estética, mostra a importância 
de se respeitar essa forma peculiar da criança, mas, que se a criança quisesse copiar, 
deveria fazê-lo.[...] Lowenfeld (referindo-se a Desenvolvimento da capacidade 
criadora), que nos anos 1950 se tornou uma “ doença”. No entanto, podíamos fazer a 
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leitura, aprender e levar a criança a se desenvolver, a interferir, levar à sensibilidade 
atípica tátil. (AZEVEDO, 2014, p.235) 
 

Em 1971, conforme relata Ana Mae Barbosa (2012) havia 32 Escolinhas de Arte no 

Brasil, sendo grande parte mantida pela iniciativa particular, atendendo em seus cursos de arte 

crianças e adolescentes, assim como, promovendo cursos de formação em arte-educação para 

professores. De acordo com Sidney Lima (2012), de 1961 a 1981, foram formados diversos 

arte/educadores no Brasil, a partir da criação do CIAE: Curso Intensivo de Arte na Educação, 

coordenado por Noêmia Varella e com o apoio de Anísio Teixeira, Helena Antipoff e Léa 

Elliot. Ressalta inclusive que durante muitos anos, essa se constituiu na única possibilidade de 

formação docente nessa área, destinando-se a preparar professores, artistas, estudantes de arte, 

psicólogos, professores pedagogos e atender Faculdades de Educação. 

 

Um pouco de História: A Escolinha de Arte do CTA 

 

A cidade de São José dos Campos, de acordo com Nilda Oliveira (2012), era uma das 

menos importantes da região, durante o período colonial e imperial. No entanto, a partir do 

século XX houve algumas mudanças nessa posição, destacando a construção de fábricas e 

sanatórios para tratamento de pacientes com tuberculose, devido ao seu reconhecimento como 

clima favorável ao tratamento dessa enfermidade. Já, nas primeiras décadas do início do 

século XX, as indústrias se destacam nos segmentos de têxteis, de laticínios e de cerâmicas. 

Mas, foi a partir da década de 1950 que a cidade passa a apresentar um novo ciclo de 

desenvolvimento econômico, conforme destaca Oliveira (2012, p. 101): 
A ideia de que a construção do CTA impulsionou o processo de industrialização da 
cidade é muito recorrente, sendo que, no mesmo período, em 1951, foi inaugurada a 
Rodovia residente Dutra, ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, passando por 
São José dos Campos. Houve doação de terrenos às margens da rodovia, onde se 
instalaram diversas fábricas, impulsionando, também, a industrialização da cidade. 
(OLIVEIRA, 2012, p.101) 
 

Instalado em uma área total de 14 milhões de metros quadrados, na área central de São 

José dos Campos, o CTA funciona como uma pequena cidade e é considerado, hoje, um dos 

mais importantes centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento aeroespacial do mundo. 

Oliveira (2012) destaca ainda que, ao ser instalado e durante toda a década de 1950, havia 
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uma grande dificuldade de acesso até a entrada do CTA, visto que esse se constituía outra 

cidade, conforme declara: 

 
Antigos moradores de São José dos Campos e do campus do CTA, como se fossem 
cidades distintas, já relataram isolamento, e, também certo estranhamento entre os 
habitantes das “duas cidades”. No campus do CTA, além dos Institutos de Ensino e 
Pesquisa, existem clubes, hotéis, supermercados (antigo Reembolsável), capela, 
escolas, além de residências, ou seja, o campus possuía quase toda a infraestrutura 
necessária para que seus habitantes permanecessem dentro dele, sem maiores 
contatos com a “Cidade”. (OLIVEIRA, 2012, p.100)  
 

A criação da Escolinha de Arte do CTA (EA/CTA) representou uma das primeiras, 

senão a única experiência nesse gênero de escola, no Vale do Paraíba e uma das primeiras do 

Estado de São Paulo, considerando a filosofia e a ligação estreita com os princípios que 

alimentavam o Movimento Escolinhas de Arte (MEA). 

Segundo consta no documento elaborado pela professora Ivonne Weis e preservado 

pela sua filha Suzi Weis4, em que consta que a EA/CTA surgiu, em 1964, nesses termos: 

  
Sob a orientação da Família Antipoff (Daniel e Otília), por sugestão de D. Helena 
Antipoff e com total assistência técnico-pedagógica da Escolinha de Arte do Brasil 
do Professor Augusto Rodrigues, a Escolinha começou a funcionar em Setembro de 
1964. Com o apoio de um grupo de pessoas do CTA, o então Diretor Geral 
Brigadeiro Montenegro e sua senhora, D. Antonieta, do Reitor Prof. Cecchini e D. 
Egle, professores e militares que não enumeramos, para não correremos o risco de 
esquecer alguns, a escola nasceu e tem sobrevivido, sempre contando com o 
respaldo da Comunidade. Por ser uma escola sui generis e de cunho experimental, o 
apoio de alunos, ex-alunos e pais garantem a sua existência, e mais de que tudo a 
aprovação e o amor das crianças. (WEIS, I; 1987, p.1) 
 

Otília Antipoff, vale destacar era casada com Daniel Iretzky Antipoff, filho da 

educadora e psicóloga russo-brasileira Helena Antipoff e do jornalista e escritor russo Viktor 

Iretzky e residiam no CTA, desde 1963, quando vieram de Belo Horizonte para São José dos 

Campos, onde Daniel Antipoff assumiu as funções de Chefe da Divisão de Alunos do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), passando a exercer funções de psicólogo, no 

atendimento aos alunos dos cursos de engenharia daquele instituto. No entanto, em 1964, 

regressou à Minas Gerais, fixando-se novamente em Belo Horizonte. 

                                                 
4 WEIS,S.Da Escolinha de Arte do CTA,1987.Documento Datilografado. Acervo pessoal Suzi Weis. 
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Essa informação é reafirmada por Suzi Weis,5 oferecendo detalhes acerca da 

proximidade em que conviviam dentro do Centro Técnico Aeronáutico (CTA): 

 
 Uma comunidade, o CTA era uma coisa assim muito família, todo mundo junto e 
pra..., ninguém fez reunião oficial pra montar a Escolinha de Arte; minha mãe 
sentou com a vizinha, a Otília Antipoff era vizinha dela, a dona Marita Octani era 
esposa de um outro professor, eu me lembro que ela era tesoureira, dona Alba 
esposa do médico, Dr. Ivan, era secretária, alguma coisa assim. Então eles se 
juntaram e resolveram fazer..., e a Otília Antipoff dando material, a minha mãe 
lendo sempre, e montaram uma escolinha para..., a ideia era um espaço para as 
crianças se divertirem, brincarem para fazer arte. (WEIS, S., 1987, p.3)  
 

Portanto, foi a partir desse contato que surgiu a experiência que ficaria conhecida 

como Escolinha de Arte do CTA (EA/CTA), a partir do ano de 1964. 

Ao longo da sua existência a Escolinha, ocupou quatro diferentes instalações dentro 

do Centro Técnico Aeronáutico (CTA) até 1987, conforme relatado em documento por 

Ivonne Weis,6 indicando a sua primeira localização em um antigo depósito de material de 

construção, o qual fora reformado para uso da Escolinha.  

Na memória de Suzi Weis7, essa imagem está presente: 
 

[...] é uma coisa muito forte, por causa do cheiro do cinamomo e que toda vez, e 
durante toda a vida, quando passava perto de um cinamomo, sentindo o cheiro, sua 
mãe falava “lembra desse cheiro? [...] eu lembro da música, no dia em que o 
Augusto Rodrigues veio para São José, em baixo do cinamomo, brincando de roda”. 
Eu lembro dessa música que era... e cantarola: “oh preto, preto, lá de Lisboa, jogar 
as cartas[...] Era uma sala grande, umas janelas baixas, azuis, que você abre assim, 
essas..., a Escolinha começou lá. Muito do material, quase todo o material da 
Escolinha foi angariado, juntado,... e os cavaletes eram cavaletes de obra que foram 
reformados, restaurados..., depois eles conseguiram outras coisas, mas começou 
num galpão de obra. (WEIS, S.1987, p.2)  
 

Num segundo momento, a Escolinha fora deslocada para o Grupo Escolar do CTA, 

onde hoje se encontra a Escola Estadual Mariotto Ferreira. 

No início da década de 1980, houve a construção do Jardim da Infância Pequenópolis 

e a Escolinha passou, então, a ocupar nesse espaço, uma sala de aula. Segundo consta nas 

narrativas de Suzi Weis e Vera Furtado,8 havia nesse período, a possibilidade de fechamento 

da Escolinha e toda vez que se realizava a troca de comando do CTA, tornava-se necessário 
                                                 
5 WEIS,S.Depoimento Suzi Weis, 09/04/2014. Laboratório de História. IP&D/UNIVAP. 
6 Ibid.,p.1. 
7 Ibid.,p.2 
8 Ibid. p.2 
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que a professora Ivonne Weiss, fosse lá, junto ao general, explicar o motivo da existência 

daquela escola ali, no interior da instalação militar, atendendo àquelas crianças:  

 
E sempre foi uma guerra muito grande. Cada vez que mudava a política, mudava o 
brigadeiro, precisava ir lá contar a história para o brigadeiro, prá que não fechasse. 
Então, e todas às vezes, a partir dos meus dez, onze, doze anos, eu me lembro que na 
primeira série do grupo escolar, já brincava de dar aula para o... era uma coisa meio 
assim. Minha mãe ia conversar com o brigadeiro e eu ia junto. [...] a Vera Furtado 
vai com a minha mãe negociar com o brigadeiro e o brigadeiro promete que não vai 
fechar..., não sei quem era o brigadeiro na época, o brigadeiro promete que não vai 
fechar e que vai construir um novo prédio junto do Pequenópolis que era o jardim de 
infância do CTA. Nessa época..., Vera diz: “posso corrigir? Ele diz que essa escola 
seria construída prá nós, só prá escola de arte. E aí,... a politicagem lá nos tomou e 
não deu um ensaio (?) (WEIS, 2014, p.3) 

 
 Finalmente, com a demanda e a ampliação do Jardim da Infância a Escolinha mudou-

se para uma sala (barracão) onde era realizada a Festa da Amizade e a Festa Junina do CTA e 

ali permaneceu até o ano de 1987. 

Conforme relata registro de depoimento de Ivonne Weis,9 no início do funcionamento 

da Escolinha, o CTA disponibilizou à equipe (Prof.ª Otília Antipoff, Prof. Daniel Antipoff e 

Ivonne Tessin Weis) um faxineiro e uma professora, para auxiliarem nos serviços necessários. 

No entanto, ao se aposentarem, o faxineiro Sr. João Porter e a professora Vera Oliveira 

Cursino pediram demissão, no caso da professora para assumir a função de Supervisora na 

Rede Municipal de Ensino, em 1975. A Escolinha, no entanto, continuou suas atividades, mas 

sem contar com os serviços de auxiliares. Ao que consta, os alunos pagavam uma 

mensalidade, que era utilizada para a remuneração simbólica dos professores e auxiliares. O 

CTA oferecia apoio em relação à disponibilização das instalações, encarregando-se de custos 

como água, luz e manutenção do prédio.  

A administração e orientação ocorriam sem que houvesse ônus para a Escolinha ou 

para o CTA, de acordo com constatação realizada, respectivamente, pela professora Ivonne 

Weis e sua filha Suzi Weis10, conforme podemos identificar no depoimento abaixo:  

 
Uma escolinha de arte sem fins lucrativos, dentro do CTA, era uma coisa que as 
pessoas não entenderam direito o que era aquilo lá. Porque... as professoras 
ganhavam super mal, não ganhavam, todo mundo trabalhava por amor a arte 
sempre, minha mãe nunca ganhou um tostão daquela escola, ao contrário ela sempre 

                                                 
9 Ibid., p.3. 
10 Ibid.,p.2 
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investiu dinheiro na escola, principalmente, mais do que dinheiro, ela investiu 
conhecimento, de compartilhar, de comprar livro, de dar curso,... e ela fez bastante. 
[...] e eu sempre gostei de arrumar coisas, eu sempre fui muito mandona, eu sempre 
fui muito metida no sentido de dar palpite, assim... a Escolinha está lá, então vamos 
lá arrumar a Escolinha, então ia lá arrumava a Escolinha, vamos guardar as coisas, 
eu sempre gostei das coisas bem organizadas. A parte de burocracia, minha mãe 
nunca gostou, não fazia parte dela. Ela nunca gostou agora colocar as coisas em 
ordem eu sempre gostei fazer ficha de aluno, dar baixa de pagamento de aluno,... eu 
brincava fazendo isso, porque era com fichinha de papel que o aluno fazia. (WEIS, 
S., p.3) 

Assim também, como ocorria com as demais iniciativas relacionadas às Escolinhas de 

Arte, a constituição da Escolinha de arte do CTA se caracterizava por não ter fins lucrativos e 

as mensalidades eram destinadas às despesas com material e pessoal. A Escolinha contava 

também, para o desenvolvimento do seu trabalho, com a participação de pais, ex-alunos e ex-

professores o que reforçava e estimulava a continuação dessa experiência.  

Já, a proposta pedagógica, de acordo com os relatos orais e escritos, assim como na 

verificação do conteúdo presente nos documentos existentes, a Escolinha estava em sintonia 

com a filosofia proposta pelo Movimento Escolinha de Arte (MEA), destacando-se pela 

orientação e fundamentação no pensamento de Herbert Read e Viktor Lowenfeld, conforme 

podemos notar nos textos escritos por Ivonne Weis11:  

 
O que é uma escolinha de arte? Ensina Arte? A criança vem para uma escola sem 
uniforme, sem carteiras, onde a professora não é tia, mas usa o nome que faz de cada 
um uma pessoa única. A lousa e o giz não são os materiais mais importantes, não há 
um programa fechado, não há notas, nem reprovação, as faixas etárias convivem no 
mesmo horário, e o professor não ensina. Então o que encontra e o que vem fazer? 
Ela vem descobrir, explorar, manipular, observar, experimentar diferentes materiais, 
diferentes formas de comunicação – ela vem tocar o mundo com suas mãos, 
alimentando suas percepções, enriquecendo seus conceitos, estimulando a sua 
imaginação. Ela vem sentir e aprender. Aprender e sentir. Ela vem despertar suas 
aptidões. 
Ela vem, espontaneamente, descobrir que o universo pode ser classificado, 
comparado, medido e transformado. Por isso ela tem contato com guache, aquarela, 
anilina, barro, madeira diferentes cores e textura de papel e fazenda, com folhas, 
com pedras, com areia. Fará pintura, colagens. Fará teatro, com bonecos, com os 
companheiros. Deverá cantar dançar, pular. Sozinha ou em grupo vai brincar. 
Aprender regras aprender a repartir aprender a esperar. Tudo sem pressa, sem 
pressão. A professora cuida, interfere pouco, impõe nada. A disciplina é a do 
trabalho, do interesse, da motivação. E a aprendizagem ocorre. (WEIS, I, p.4) 

 

Nesse trecho podemos perceber claramente a influência do pensamento de Herbert 

Read (2013, p.16) identificando elementos como a noção de arte como tudo o que fazemos 
                                                 
11 Ibid.,p.4 
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para satisfazer nossos sentidos ou ainda a valorização do aspecto subjetivo, da função da 

imaginação e da livre expressão, conforme podemos observar no depoimento proferido por 

Vera Furtado12:  

 

[...] as crianças inventavam muita coisa, sabe? criavam, misturavam coisas; 
de vez em quando saiam uns resultados assim inesperados, sabe? não existia 
um planejamento; o que eu vou aula hoje? [...] Não existe um planejamento. 
Não existia isso. [...] Ninguém ensinava arte, não tinha aula de desenho, 
davam aula com todos os tipos de material possível, pra você experimentar 
sempre, essa era a ideia da... a Sra. Vera diz: “muita sucata”, Suzi 
complementa, “muita sucata..., a sucata era diferente da sucata utilizada 
hoje, casca de árvore..., o quê que a gente tem ao redor da gente, casca de 
árvore, pedra, existia uma marcenaria no CTA então a gente vai na 
marcenaria, pega toco de..., vai trabalhar com toco de madeira, aí alguém foi 
e deu aula de flauta e vinha outra e dava aula de música [...]. (FURTADO, 
V. p.2)  

 

Conforme podemos identificar a influência das ideias modernistas na proposta em 

educação por meio da arte adotada pelo MEA, de acordo com Azevedo (2000: 

 
O MEA possuía como ideal trabalhar perseguindo a democratização da Arte ao 
enfatizar em seu ensino o fazer artístico, partindo do pressuposto de que todas as 
crianças possuem potencialmente a capacidade de expressar-se através da Arte, 
sendo necessário para que isso ocorra, o respeito do adulto para com o gesto artístico 
da criança. 
É importante destacar que outro pressuposto da Arte/Educação modernista foi 
também referendado pelo MEA: o cuidado em preservar a criança do contato com a 
obra de arte instituída, pois essa era a expressão do adulto, e não devia apresentar-se 
como modelo para elas. (AZEVEDO, 2000, p.42) 
 

Esse pensamento relacionado à livre expressão, ainda de acordo com Azevedo (2000), 

encontra suas raízes na experiência desenvolvida por Franz Cizek na criação da Escola de 

Artes e Ofícios de Viena, em 1897, o que foi, posteriormente, enfatizado por Herbert Read, no 

seu livro Educação através da Arte. 

 Para Azevedo (2000), essa concepção de educação pela arte encontrará sua 

representação no MEA, que a adotou e a colocou em prática. Segundo ele, Noêmia Varela, 

nome importante no desenvolvimento dessa concepção dentro do MEA, também difundia essa 

ideia de que arte não se ensina, devendo o professor interferir o menos possível no processo 

                                                 
12 FURTADO,V. Depoimento Vera Furtado 07/05/2014. Laboratório de História – IP&D, UNIVAP. 

542



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

 
 

de criação da criança. E destaca o MEA como uma importante via de democratização de 

acesso à arte e que, ao longo do seu processo de desenvolvimento, trouxe muitas 

contribuições para se pensar novas perspectivas para a arte na educação, valorizando a 

questão relacionada à supervalorização da autoexpressão e da liberação emocional, no período 

pós-guerra, tendo como pressuposto o ato de preservar a criança do contato com a obra de 

arte.  

Esse movimento, no entanto, também passou por um processo de questionamento, 

dentre os quais se destaca os de Ana Mae Barbosa (2008), a qual também esteve diretamente 

ligada ao MEA e identificou o modelo de ensino de arte do MEA baseado no modernismo e, 

mais diretamente, ao expressionismo, atribuindo as suas críticas a uma interpretação incorreta 

das do método de Cizek no Brasil, conforme podemos perceber abaixo: 

 
[...] os métodos de Cizek eram inferidos de seus slogans e não de sua ação 
pedagógica. Uma má interpretação de suas práticas difundiu a idéia de que, para 
desenvolver a expressão infantil o professor deve impedir influências externas e 
prevenir a contaminação. Tal atitude é completamente antinatural de acordo com 
Dewey, porque não há germinação espontânea na vida mental. Se ela (a criança) não 
receber a sugestão do professor, irá receber de alguém ou de alguma coisa, em casa 
ou na rua, ou daquilo que algum colega mais vigoroso estiver fazendo. (2008, p.82) 
 

Ana Mae Barbosa (2012) a partir da década de 1980 aponta a necessidade de 

superação dessa proposta, elaborando o que ela denominou de Proposta Triangular, 

sinalizando, segundo ela, uma visão de ensino de arte situada dentro do contexto do pós-

modernismo. 
 

A Narrativa como fonte de pesquisa  

 
As palavras me escondem sem cuidado. 

Aonde eu não estou as palavras me acham. 

Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. 

Manoel de Barros 

 

Conforme já situado, esse texto visa destacar a experiência em arte ocorrida na 

Escolinha de arte do CTA (EA/CTA), em São José dos Campos/SP, nas dependências do 

Centro Técnico Aeronáutico (CTA), entre meados da década de 1960 e de 1990 e se apóia nos 
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depoimentos de duas arte-educadoras, as professoras Suzi Weis e Vera Furtado que atuaram 

na EA/CTA, e documentos relacionados a essa experiência. 

Portanto, esse trabalho tem como fonte a utilização de material secundário, 

identificados como entrevistas, coletadas em forma de depoimentos biográficos, transcritas e 

que se encontram registrados nos arquivos da Câmara Municipal de São José dos Campos/SP, 

como parte integrante do projeto Pró-Memória. Esses depoimentos não foram editados, tendo 

sido gravados em áudio e, posteriormente, transcritos na íntegra, sem edição, sendo fiel às 

narrativas compartilhadas. Após esse procedimento as transcrições foram enviadas às 

entrevistadas para leitura, possíveis alterações e assinatura de termo de anuência. 

Outros documentos também se juntam para ampliar a visão acerca das ideias e 

procedimentos adotados pela Escolinha. São textos datilografados pela professora Ivonne 

Weis e pertencentes ao acervo pessoal de Suzi Weis. 

Portanto, o procedimento metodológico utilizado, diz respeito à análise documental e 

visa possibilitar o levantamento de dados e informações a respeito das condições e situações 

experienciadas, durante o processo criativo em arte, na EA/CTA. 

O uso dos depoimentos registrados e transcritos representa a constituição de um 

documento, conscientemente, elaborado cuja finalidade é tornar fonte de pesquisa. Porém, é 

preciso ressaltar que esse tipo de narrativa (depoimentos) não representa uma verdade dos 

fatos, considerando, sobretudo, que o (a) entrevistado (a) produz a sua versão, a partir da 

subjetividade como um dos seus elementos característicos, reinterpretando e ressignificando 

os acontecimentos. Por isso, esses temas são confrontados com outras fontes de dados, como 

documentos escritos e a partir de outros autores, a fim de se realizar a contextualização do 

assunto tratado. 

 

Tudo que passou e tudo que virá 

 

Esse texto não tem a pretensão de esgotar o assunto relacionado às experiências 

vivenciadas no contexto da Escolinha de arte do CTA (EA/CTA), mas indicar, registrar e 

possibilitar a reflexão acerca do trabalho iniciado por Otília e Daniel Antipoff, juntamente 

com a professora Ivonne Weis, a qual se incumbe de desenvolver essa proposta, contando 
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com a colaboração de muitas pessoas que viram nessa iniciativa uma nova maneira de se 

conceber o contato da criança com a arte, dentre elas Suzi Weis e Vera Furtado. 

Portanto, essa experiência se configura como um campo incipiente de pesquisa, tendo 

como viés múltiplas questões como do campo histórico, filosófico, metodológico e social, 

dentro das abordagens relacionadas ao ensino de arte no Brasil, considerando ainda a 

possibilidade de se reencontrar e colher outras narrativas com as professoras aqui citadas 

como depoentes, alunos que freqüentaram a Escolinha, ou ainda, uma análise mais acurada 

dos documentos originais ainda preservados da Escolinha. 

Com isso, encerro esse texto sem finalizá-lo, deixando-o em aberto para o próximo 

reencontro, para a próxima retomada, num contínuo processo de busca e de valorização das 

experiências artísticas dentro de um contexto local fértil e enriquecedor, no qual se abre para 

uma perspectiva mais ampla, identificada com o Movimento das Escolinhas de Arte (MEA). 

Acrescenta-se também, a possibilidade de trazer essa reflexão para o campo do ensino de arte, 

estimulando o diálogo, a pesquisa e compreensão da importância em se reconhecer iniciativas 

importantes referentes à História do ensino de arte no Brasil, contribuindo dessa forma para o 

o processo de formação profissional dos professores de arte. 
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Resumo 
 
Este trabalho conceitua os processos pelo qual um determinado objeto, especialmente as 
fotografias, é ligado à ideia de patrimônio, embasa o projeto Expedições da Memória, 
desenvolvido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O trabalho busca apresentar 
conceitos de patrimônio cultural, como documentalidade, testemunhalidade, fidelidade, entre 
outros. A metodologia do projeto, do qual se trata este artigo, consiste em realizar uma oficina 
de fotografia na cidade onde o projeto acontece, concomitante a uma chamada pública de 
digitalização de fotografias antigas. Em seguida, os participantes são convidados a produzir 
novas fotografias a partir dos documentos digitalizados. Ao final da ação, é feita uma 
exposição com o resultado do trabalho. Portanto, este artigo constitui uma reflexão sobre a 
forma de como um objeto passa por processos de musealização e se transforma em 
patrimônio, perfazendo o caminho para ser reconhecido como um bem de uma determinada 
comunidade, a comunidade em que o objeto está inserido. Assim, apresentando valor de 
musealidade, ou seja, passível de musealização, o objeto passaria por processos de para a 
instituição de seu valor de patrimônio cultural. Sobre fotografia, o artigo apresenta ainda o 
conceito dos três paradigmas da imagem propostos por Dubois (1993), a fotografia como 
espelho do real (o discurso da mimese), a fotografia como transformação do real (o discurso 
do código e da desconstrução) e a fotografia como traço de um real (o discurso do índice e da 
referência). Por fim, apresenta as considerações finais de como a teoria pode orientar a prática 
para que os esforços dispendidos pelo projeto possam ter maior sucesso. 
 
Palavras-chave: Patrimônio. Fotografia. Fundamento e metodologia. 
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1.Introdução 

Na sociedade do século XXI, altamente globalizada e com tantos atrativos 

tecnológicos, há uma certa dificuldade em valorizar o passado como parte fundamental para 

se compreender o presente, relegando aquele a mero registros em bibliotecas ou museus. É 

nesse cenário que apresentamos o projeto Expedições da Memória cujo objetivo é contribuir 

com a revalorização da memória coletiva dos municípios de Mato Grosso do Sul, por meio da 

fotografia.  

A metodologia consiste em realizar uma oficina de fotografia na cidade, concomitante 

a uma chamada pública de digitalização de fotografias antigas. Em seguida, os participantes 

são convidados a produzir novas fotografias a partir dos documentos digitalizados. Ao final 

da ação, é feita uma exposição com o resultado do trabalho.  

O título do projeto relaciona dois conceitos que apresentam a intenção das ações 

propostas, um é a ideia da memória, que tem origem grega em Mnemósine, deusa da memória 

(LIMA, 2006, p. 6), a que faz lembrar, a que tem poder de trazer as coisas à cabeça por meio 

de seu canto. O outro conceito é a ideia de expedição, que tem como um de seus possíveis 

significados o grupo que viaja a um determinado lugar para estudar a região, para pesquisá-la. 

Dessa forma, a proposta do projeto Expedições da Memória é conduzir o grupo participante a 

uma viagem pela memória, sobre a passagem do tempo e sobre a memória da comunidade 

local. Há mais dois conceitos de imprescindível descrição para que a proposta do projeto seja 

embasada: os conceitos de patrimônio e de fotografia. É nesse contexto que buscaremos 

enfatizar as fotografias antigas.  
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Fig. 1. imagem de divulgação do projeto  
 

  
Fonte: Os autores. 

 

2. Conceitos 

2.1 Patrimônio Cultural 

Iniciemos por Patrimônio Cultural e os valores que a ele podem ser associados. A 

Constituição brasileira de 1988, em seu art. 216, define patrimônio cultural brasileiro como 

sendo “[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 2015). Como se vê, o conceito é bastante 

abrangente e complexo, requer também, portanto, tratamento analítico complexo. 

Em seu significado mais primitivo, a palavra patrimônio tem origem atrelada ao termo 

grego pater, que significa “pai” ou “paterno”. De tal forma, patrimônio veio a se relacionar 

com tudo aquilo que é deixado pela figura do pai e transmitido para seus filhos. Com o passar 

do tempo, essa noção de repasse acabou sendo estendida a um conjunto de bens materiais que 

estão intimamente relacionados com a identidade, a cultura ou o passado de uma coletividade. 

Para fins desse artigo, trataremos de forma enfática os bens materiais que constituem as 

fotografias. 
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[...] Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis 
e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por 
sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 2017). 

 
 Posto dessa forma, muitas vezes a fotografia é em si mesma um patrimônio, pois 

registra a memória do coletivo. Por vezes, esses registros se relacionam com prédios, objetos, 

paisagens. Neste trabalho, nos aprofundaremos na ideia dos valores que podem ser associados 

à fotografia.  Dentre os valores que podemos atribuir, estão dotados o valor de documento, e 

por isso, tomados como índice, testemunho do tempo, da passagem do tempo: 

 
[...] convém lembrar que as palavras Documentalidade e Testemunhalidade têm aqui 
toda a força de sua origem. Assim, DOCUMENTALIDADE pressupõe 
"documento", cuja raiz é a mesma de DOCERE = ensinar. Daí que o "documento" 
não apenas DIZ, mas ENSINA algo de alguém ou alguma coisa; e quem ensina, 
ensina alguma coisa a alguém. TESTEMUNHALIDADE pressupõe "testemunho", 
cuja origem é "TESTIMONIUM", ou seja, testificar, atestar algo de alguém, fato, 
coisa. Da mesma maneira que o documento, o testemunho testifica algo de alguém a 
OUTREM.(...) FIDELIDADE, em Museologia, não pressupõe necessariamente 
AUTENTICIDADE no sentido tradicional e restrito, mas a VERACIDADE, a 
FIDEDIGNIDADE do documento ou testemunho. Quando musealizamos objetos e 
artefatos (aqui incluídos os caminhos, as casa e as cidades, entre outros e a paisagem 
com a qual o Homem se relaciona) com as preocupações de documentalidade e de 
fidelidade, procuramos passar informações à comunidade; ora a informação 
pressupõe conhecimento (emoção/razão), registro (sensação, imagem, idéia) e 
memória (sistematização de idéias e imagens e estabelecimento de ligações). 
(NASCIMENTO, p.11, 1994).  

 

Sendo assim, nesse contexto, as fotografias antigas são escolhidas por possuírem valor 

de documento (documentalidade), e passam a “emanar”, a partir das práticas de conservação 

patrimonial, como por exemplo, o de arquivos, centros de memória, museus etc. Essas ideias 

de memória e registro vão, por conseguinte, somar-se às noções de identidade e de 

autorreconhecimento de uma comunidade, de uma sociedade. Prática essa ancorada nos 

valores de autenticidade, de veracidade e de fidedignidade, que advém dos objetos. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a seleção de objetos a serem documentados/exibidos/preservados 

pela sociedade considera questões que envolvem reflexão, política e uma série de critérios 

que, por sua vez, refletem as discussões acerca da sociedade que guarda tais objetos. 
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Como uma fotografia se torna patrimônio? Como se dá o reconhecimento de um 

determinado bem?  Um conceito importante para que se entenda a importância das fotografias 

antigas é o processo de musealização e o conceito de musealidade: 

 
[...] entende-se o processo de musealização como uma série de ações sobre os 
objetos, quais sejam: aquisição, pesquisa, conservação, documentação e 
comunicação. O processo inicia-se ao selecionar um objeto de seu contexto e 
completa-se ao apresentá-lo publicamente por meio de exposições, de atividades 
educativas e de outras formas. Compreende, ainda, as atividades administrativas 
como pano de fundo desse processo. (CURY, p.26, 2005). 
 

O objeto do Patrimônio tende a ser um objeto institucionalizado, que possui o valor da 

“musealidade”, e está sujeito aos processos de musealização. O ato da musealização, por sua 

vez, envolve procedimentos técnicos, científicos e administrativos, que garantem a 

integridade, a documentalidade e a comunicação por meio da exposição desses objetos e de 

outras formas de divulgação do acervo. Porém, esse processo de musealização é permeado por 

uma série de relações implicadas nas escolhas, nas mediações de interesses internos e 

externos ao museu, nos processos de arranjo, combinações, disposições que compõem tanto a 

exposição, as expectativas quanto os valores dos visitantes. Ou seja, são diversos os fatores 

que contribuem para a musealização dos objetos, porém, nem sempre esses critérios de 

escolha ficam evidenciados para o público. 

A musealidade, explicitada aqui, é uma potencialidade atribuída a alguns objetos, que 

são tornados aptos a passarem pelo processo de musealização, de seleção, de conservação e, 

mais adiante, de comunicação do museu. 

 
[...] musealidade é, portanto, o valor não material ou o significado de um objeto que 
nos dá o motivo de sua musealização [...]. Trata-se de uma ressignificação 
necessariamente. Musealização [...] é o processo que permite aos objetos viverem 
dentro de um contexto museológico (COELHO, 2012, p.68). 

 
 Enfim, as fotografias podem constituir o patrimônio, quando relacionadas a um 

determinado bem material ou imaterial, ou seja, dotado de valor de musealidade. A fotografia 

em si, passa a “emanar” valores como documentalidade, testemunhalidade, veraciadade, entre 

outros. 
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2.2 Entendendo Fotografia 

Para entender fotografia é importante passarmos por ao menos três aspectos 

importantes: os paradigmas da imagem fotográfica segundo o pensador Philippe Dubois n’O 

Ato Fotográfico e outros ensaios (1993). 

Segundo o autor, existem três paradigmas que se desenvolveram ao longo da história e 

que vão sedimentar a relação entre a fotografia e a ideia de representação do mundo. Esses 

paradigmas são: 1) a fotografia como espelho do real (o discurso da mimese), 2) a fotografia 

como transformação do real (o discurso do código e da desconstrução) e 3) a fotografia como 

traço de um real (o discurso do índice e da referência). 

O paradigma a fotografia como espelho do real, se refere às primeiras reações ao 

aparecimento da fotografia; a fotografia como transformação do real é uma reação contra "o 

ilusionismo do espelho do real", ou seja, houve um esforço para mostrar que a fotografia não 

é um espelho neutro do mundo, mas sim, uma ferramenta de transposição, de análise, de 

interpretação e até mesmo de transposição do mundo. O último paradigma, a fotografia como 

traço de um real, seria um estágio em que, apesar das considerações sobre a ilusão da 

fotografia, há ainda um traço do real. Discutiremos abaixo, detalhadamente, cada um dos 

paradigmas. 

O primeiro paradigma da imagem fotográfica, a fotografia como espelho do real, 

associa a fotografia a uma imagem "automática", "objetiva", quase "natural", onde a mão do 

artista quase não intervém, tendo em vista apenas os procedimentos da química e da ótica. 

Sendo assim, de certa forma oposta à obra de arte que depende do gênio e do talento do 

artista. Charles Baudelaire (1821 - 1867), poeta e ensaísta francês, vem afirmar esse 

paradigma: 

 
Em matéria de pintura e estatutária, o "Credo" atual das pessoas de sociedade, 
principalmente na França (e não acredito que além ouse afirmar o contrário) é o 
seguinte: " Acredito na natureza e só acredito na natureza (há boas razões para isso). 
Acho que a arte é e só pode ser a reprodução exata da natureza (...). Assim, a 
indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte absoluta." Um 
Deus vingador acolheu favoravelmente os desejos dessa multidão. Daguerre foi seu 
Messias. E então ela disse para si: "Como a fotografia nos proporciona todas as 
garantias desejáveis de exatidão (eles acreditam nisso, os insensatos!), a arte é a 
fotografia." A partir desse momento, a sociedade imunda precipitouse, como um 
único Narciso, para contemplar sua imagem trivial no metal. Uma loucura, um 
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fanatismo extraordinário apoderou-se de todos esses novos adoradores do sol 
(ENTLER, 2007, p.12). 
 

 
Tem-se a impressão de que este paradigma é o que mais se aproxima do senso comum, 

dos não iniciados em fotografia. Tanto no exagero de Baudelaire, quanto no texto supracitado, 

dos “adoradores narcísicos”, quanto em achar que toda fotografia é a “realidade”. Quando na 

verdade, estamos sempre enquadrando a realidade, como veremos nos parágrafos adiante.   

O segundo paradigma, a fotografia como transformação do real, é uma reação ao 

primeiro. Rudolf Arnheim (1904-2007), em sua obra Film as art (1957), apresenta 

argumentos contra a imagem como ilusão do real. Segundo ele, a fotografia, em primeiro 

lugar, seleciona um ângulo de visão escolhido, que é medido pelo enquadramento e pela 

distância em relação ao objeto; em segundo lugar, há a redução do campo cromático a uma 

escala de cinzas entre o branco e o preto; por fim, isola um ponto do espaço-tempo, que é 

somente visual, às vezes sonoro, no caso do cinema. Isso não dá conta de outros sentidos 

como a sensação olfativa ou tátil. 

Uma outra linha crítica de negação do realismo fotográfico está ligada, mais ou 

menos, à linha ideológica. Esse conjunto de discursos vai contestar a dita neutralidade da 

câmera escura e a objetividade da imagem fotográfica. Essa crítica vai insistir que a câmera 

não é neutra ou inocente e que o espaço visual criado por ela é fundado nos princípios da 

câmera escura renascentista. 

  
A câmara escura foi usada por artistas no século XVI para auxiliar na elaboração de 
esboços das pinturas. De certo modo, a máquina fotográfica é uma câmara escura de 
orifício, incrementada com lentes e filme fotográfico. A lente convergente, a 
objetiva, é responsável pela formação da imagem no fundo da máquina, onde está o 
filme fotográfico que registra a imagem. Foi uma invenção no campo da óptica 
importante para a evolução dos aparatos fotográficos. Ainda hoje os dispositivos de 
fotografia são conhecidos como “câmeras” (RAMOS, 209, p.135). 
 

 
 Este paradigma aparece pouco nas aulas de iniciação à fotografia, do ponto de vista da 

narrativa das experiências por parte dos alunos. Há a impressão de que a transformação do 

real seja também mais facilmente percebida na edição das fotografias. Não só percebida, mas 

também encorajada. Afinal, não há pudor algum entre os fotógrafos em criar cenas fantásticas 

a partir das imagens. 
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Por fim, a fotografia como um traço do real vai tratar das teorias que afirmam a foto 

como índice, ou seja, representação por contiguidade física do signo com seu objeto de 

referência. Tal teoria se diferencia das duas tratadas anteriormente por considerar a imagem 

indiciária como um.  

Nesse sentido, Walter Benjamin (1931), em seu texto Pequena História da Fotografia, 

afirma que, quer se queira, quer não, apesar de todos os códigos e de todos os possíveis 

artifícios da representação, o "modelo", o objeto captado, irresistivelmente, volta: 

 
Mas com a fotografia, surge algo de estranho e novo: na vendedora de peixes de 
New Haven, olhando o chão com um recado tão displicente e tão sedutor, preserva-
se algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill, algo que não pode ser 
silenciado, que reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, que também 
na foto é real, e que não quer extinguirse na "arte". [...] a técnica mais exata pode dar 
às suas criações um valor mágico que um quadro nunca mais terá para nós. Apesar 
de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em seu 
comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa 
imagem a pequena centelha do caso, do aqui e agora, com a qual a realidade 
chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha 
ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que 
podemos descobri-lo, olhando para trás. (BENJAMIN, 1985, p.92). 

  
 Talvez, dos três paradigmas, este seja o que menos apareça na fala dos alunos, de uma 
forma geral. A consciência de que a fotografia, apesar das transformações, é parte da 
realidade, ou ainda, um spectrum da realidade, ou seja, um espectro do mundo, uma pequena 
parte visível. Por este ser o paradigma menos difundido, é necessário que seja o mais 
divulgado para que seja mais conhecido entre os fotógrafos, e que a consciência sobre ele 
possa nortear boas práticas.   

Em síntese, sobre os três paradigmas da fotografia, segundo Dubois (1993), é possível 

afirmar três posições epistemológicas. Primeiro, a posição de que ver a foto é uma reprodução 

mimética do real, em que os valores de similaridade, realidade, verdade e autenticidade são 

atribuídos à fotografia. Sendo essa concepção caracterizada como um ícone, no sentido de 

Peirce. A segunda posição consiste na denúncia das impossibilidades dessa imagem ser uma 

cópia exata do real. A fotografia, como qualquer imagem, é tratada como uma criação 

arbitrária do real, cultural, ideológica e percentualmente codificada. Dessa forma, a imagem 

não pode representar o real empírico, não haveria realidade fora dos discursos que falam dela, 

mas uma espécie de realidade interna, transcendente. 
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3. Considerações finais 

Este esforço teórico serviu de reflexão sobre a prática exercida no projeto. Ao que 

parece, muitas vezes perdemos a dimensão da complexidade teórica, tendo em vista as 

demandas de ordem prática. 

Relembrar os conceitos sobre o patrimônio, os processos de musealização que 

institucionalizam os objetos, a natureza ambígua da fotografia e as diversas formas como 

podemos olhá-las, é um resultado produtivo para este exercício. 

Tal esforço nos relembra dois conceitos que permeiam o fazer cotidiano e nos 

orientam a favor de boas práticas. Tendo estudado a fundo a teorização sobre o projeto, 

acreditamos que, de alguma forma, esse conhecimento vai transparecer ao longo das 

atividades exercidas, aumentando a qualidade das ações exercidas junto às comunidades 

envolvidas no processo. 

A partir dessas reflexões, podemos ter mais clareza sobre os processos de 

documentalidade, testemunhalidade, veraciadade e outros processos que as fotografias 

apresentam. E assim, tornar explícitos esses conceitos aos participantes das oficinas de 

fotografia. Questionar junto a eles como as escolhas sobre as fotografias representativas se 

dão. E orientar-lhes a importância de realizar essa reflexão.  

Um outro viés é sobre a natureza da fotografia, ao mesmo tempo, ícone, índice e 

símbolo, Dubois (1993). Trazer a discussão junto aos alunos e de forma ampliada a 

comunidade, levar à reflexão essa natureza rica que a fotografia trás.  

Tornar evidentes tanto os aspectos da musealidade dos documentos, quanto dos 

paradigmas da fotografia podem ser formas de ampliar a consciência sobre o mundo em que 

vivemos, especificamente, sobre as fotografias antigas e também as mais novas, é entender 

melhor a profusão de imagens e significados à nossa volta. 

Destarte, a reflexão apresentada nesse artigo serviu para suscitar a percepção sobre a 

necessidade de um tratamento teórico sobre os conceitos que permeiam a educação em arte, 

nesse caso específico, os valores associados ao patrimônio e a fotografia. Tratamento que 

deve ser incorporado à prática da oficina de fotografia e que pode aumentar a eficiência do 

aprendizado, dando mais qualidade de conteúdo, contribuindo para que a consciência sobre o 

fazer fotográfico possa ampliar as leituras sobre as imagens à volta dos alunos. 
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INFLUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO-FORMAL NA 

CONSTRUÇÃO DA PINTURA HISTÓRICA DE TEREZA COSTA 

RÊGO 
 

Adriano José de Carvalho – IFPE1 
 

Grupo de Trabalho de Fundamentos 
 
Resumo 
Este artigo tem como principal objetivo elucidar possíveis influências advindas da experiência na 
educação formal e não-formal da artista pernambucana Tereza Costa Rêgo no processo de criação de 
suas pinturas históricas. Partimos do pressuposto que os elementos constituintes da trajetória 
biográfica do sujeito podem influenciar, de algum modo, no processo individual de escolhas de temas, 
preferências iconográficas, estilos artísticos e posicionamentos sócio-políticos. Aos 88 anos de idade, 
Tereza Costa Rêgo assina um vasto acervo pictórico, tendo como assuntos principais o 
posicionamento libertador da mulher frente à sociedade machista; como também a sua reflexão sobre a 
realidade histórico-sócio-político do Brasil. Neste trabalho de pesquisa, elucidamos panoramicamente 
a vivência da pintora na educação formal, desde o seu primário até a sua experiência acadêmica na 
Sorbonne. Como também, a importância da educação não-formal, vivenciada desde o seio familiar até 
à sua experiência clandestina fora do Brasil, acompanhando seu companheiro de vida, o exilado 
político pela ditadura brasileira, Diógenes Arruda Câmara. Por fim, confrontamos tais experiências 
formativas na construção imagética da sua série de pinturas históricas intitulada “Sete luas de sangue”, 
onde reflete por meio da sua arte, com criticidade e liberdade, sobre os problemas sociais da história 
do país: desde o processo de descobrimento, ocupação e colonização portuguesa; perpassando pela 
dizimação dos povos indígenas; a resistência negra à escravidão; a força do povo nordestino que luta 
contra o preconceito regional; o problema da reforma agrária; até a atual questão da exploração do 
povo brasileiros por seus dirigentes políticos. 
Palavras-chave: Processo de criação artística. Análise de poética. Pintura social   

Introdução 

Dentre os vários nomes que formam a arte pernambucana na contemporaneidade, uma 

pintora se destaca por suas grandes composições, repletas de mulheres nuas, de meninas 

solitárias, de bichos e homens em total harmonia. Uma historiadora, que por meio de sua arte, 

reflete criticamente sobre vários momentos importantes da realidade sócio-política brasileira. 

Estamos falando de Tereza Costa Rêgo: artista plástica que, no auge de seus 88 anos, continua 

impressionando não somente pela sua pintura, mas também pela sua vida.  

Analisando a produção artística de Tereza encontramos três temas que se relacionam 

mutuamente em várias obras: a história, o feminino e a política. Muitas pinturas são 
                                                 
1 Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco e professor de artes na Educação Básica, 
Técnica e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Campus Jaboatão 
dos Guararapes. E-mail: adriano.carvalho@jaboatao.ifpe.edu.br 
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inspiradas ou influenciadas por diversos fatos da trajetória biográfica da pintora, que de algum 

modo repercutiram no processo de criação de sua poética. Logicamente, não defendemos que 

há uma dependência extrema ou subordinação absoluta da produção artística à história de vida 

do indivíduo. Ao mesmo tempo, temos consciência da impossibilidade do artista se 

desprender absolutamente de sua história, visando construir uma poética totalmente 

independente de vivido e experenciado por tal sujeito. Ou seja, acreditamos que o artista pode 

se utilizar de sua própria história para a sua produção, elencando símbolos, sugerindo temas, 

tecendo valores ou até mesmo se auto-representando na obra. Partindo desse pressuposto, 

elucidamos algumas experiências de Tereza Costa Rêgo, na sua educação formal, que 

influenciaram de algum modo na construção de várias obras importantes de seu acervo 

pictórico. 

 

A escola na infância e mocidade da pintora 

 

Terezinha, como era chamada pelos seus parentes mais próximos, nasceu na capital 

pernambucana, Recife, aos 28 de abril de 1929. Como Lídia Baís, pintora homenageada pela 

XXVII CONFAEB, a artista pernambucana também pertenceu a uma família rica e 

tradicional. Mesmo distantes geograficamente, estas duas artistas viveram algumas 

experiências sociais semelhantes durante a sua infância, marcada pelo rigor social imposto às 

meninas pelo machismo dominante da época. Por ser a única filha, no meio dos outros quatro 

irmãos mais velhos, Tereza Costa Rêgo recebeu todos os mimos e cuidados que caberia à 

“princesinha” da casa. Mas também, viveu aprisionada na casa paterna, como caberia a uma 

recatada “menina de família”, aguçando na mesma o desejo de liberdade desde cedo. A 

própria pintora nos declarou, em entrevista exclusiva: “Eu era tão presa que a vizinha de 

frente não sabia que naquela casa havia uma menina. Porque eu era uma prisioneira”2 

O início da educação formal de Tereza transcorreu inicialmente no Colégio São José, 

dirigido pelas irmãs da Congregação de Santa Dorotéia, uma das melhores instituições 

educacionais da cidade, onde cursou desde o ensino primário até o magistério. Para nossa 

pintora, os melhores momentos de sua infância aconteceram neste colégio, pois sentia-se 
                                                 
2 Entrevista exclusiva da artista em 17 jun. 2013. 
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completamente livre do aprisionamento que vivia em sua casa. Por não se ver identificada 

com a carreira de professora, conseguiu autorização de seus pais para cursar o científico, 

simultaneamente ao magistério, no Colégio Vera Cruz, administrado pela Congregação das 

Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. 

Mas, somente em 1944 é que Tereza conseguiu ingressar no curso que realmente 

marcaria os dias futuros de sua trajetória biográfica. Aos quinze anos de idade, após muita 

insistência, nossa pintora recebeu de seus pais a permissão para fazer o curso livre de pintura 

na Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP. Infelizmente, foi impedida de frequentar o 

curso regular de artes plásticas deste estabelecimento. Pois, numa visão machista, seus pais 

não aceitavam de modo algum que sua filha assistisse as aulas de modelo vivo, pois 

consideravam tais momentos como “indecentes” para uma moça recatada da sociedade. Na 

EBAP, Tereza conviveu com vários nomes importantes da pintura pernambucana, como 

Mario Nunes, Murilo La Grecca e Lula Cardoso Aires. Foi pela influência deste último 

artista, que Tereza Costa Rêgo iniciou seu processo de libertação das normas rígidas da 

pintura acadêmica, dando vazão a ousadia da arte moderna. 

 

Uma experiência acadêmica em tempos sombrios 

 

A formação acadêmica tem uma marca constante na trajetória biográfica de Tereza 

Costa Rêgo. A artista reconheceu desde cedo o valor do estudo para a conquista de seus 

ideais. Sabia que pela educação, a mulher teria mais possibilidades de vencer os desafios 

sociais firmados pelo machismo. Soube aproveitar o período em que vivera na casa de seus 

pais para concluir o magistério, o científico e ainda aprimorar sua formação artística na Escola 

de Belas Artes de Pernambuco.  

Quando completou 21 anos, foi direcionada por seus pais para um “bom” matrimônio, 

tornando-se logo em seguida, mãe de duas meninas. No entanto, a vida de casada não trouxe 

para Tereza a realização pessoal que ela esperava alcançar saindo da casa paterna. Foi nesse 

período de tristeza e solidão que Tereza conheceu o dirigente comunista Diógenes Arruda 

Câmara, membro ativo do PCB, presença frequente na residência da pintora. Aos poucos 

foram se conhecendo, estreitando os laços afetivos, aumentando os sentimentos mútuos e o 
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desejo de estarem juntos. Em 1964, Tereza assinou o seu desquite do primeiro casamento, 

podendo então seguir o seu novo companheiro até a morte de Diógenes. Neste momento, a 

perseguição da ditadura militar aos dirigentes comunistas aumenta, não ficando o camarada 

Arruda isento a este tormento. Em nome do seu amor e de sua felicidade, a referida pintora 

viveu todo o processo de perseguição, fuga, captura, tortura, aprisionamento e exílio de seu 

companheiro. 

Quando estava em São Paulo, acompanhando clandestinamente Diógenes, percebeu 

que seria o momento de aprofundar seus conhecimentos por meio da formação superior, 

ingressando no curso de bacharelado em História na Universidade de São Paulo - USP. Em 

entrevista, Tereza afirma que tinha consciência da importância desse curso para a sua 

subsistência nesse difícil período, pois estava desquitada; excluída por seus parentes; e 

vivendo escondida dos militares por conta de seu companheiro amado. Ela lembra que, 

quando estava entrando em sala de aula para fazer a última prova do bacharelado, sua filha 

Maria Tereza avisou-lhe que Diógenes havia sido capturado e que precisavam “limpar a 

casa”3 urgentemente. Mesmo abalada com a notícia, movida pela consciência da importância 

do diploma para a vida de toda a sua família, decidiu fazer a prova, e só depois ir para sua 

casa4. 

Ao concluir o curso, precisou se manter dando aulas de história em turmas de 

preparação para vestibular. Sobre sua experiência como professora, a artista nos fala, com 

certa comicidade, não ter sido tão boa profissional, mas que precisava deste trabalho para 

sobreviver enquanto Diógenes estava preso:  
Eu era péssima professora. [risos] Sofri muito, porque eu nunca fui muito boa em 
datas, e precisava ter todas aquelas datas na cabeça, fazendo paralelo entre elas. 
Maria Tereza tinha pena de mim, porque ela tinha sido minha aluna, e via como eu 
sofria. Além das datas, eu sempre falei baixo e sou um pouco gaga. Foi um período 
muito difícil para mim, muito puxado.5 
 

Quando Diógenes foi exilado, Tereza soube aproveitar a oportunidade de estar 

residindo em Paris para aprofundar sua formação acadêmica, ingressando na École des Hautes 

Études em Sciences Sociales, onde apresentou o trabalho (memoire) “Formation du 
                                                 
3 Expressão “limpar a casa” foi utilizada para designar a destruição de qualquer indício de filiação ao partido que 
pudesse ser utilizado pela força de repressão contra Tereza e suas filhas. 
4 Entrevista exclusiva da artista em 14 set. 2012. 
5 Idem. 
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Prolétariat Bresilien et de son Ideologie”, datado em 17 de novembro de 1979, tendo como 

orientador o sociólogo professor doutor Pierre Vilar. Observando o título desse trabalho, 

perceberemos que ele se aproxima muito mais do projeto de vida de Diógenes do que mesmo 

do universo artístico de Tereza, comprovando a influência que este exercia sobre a nossa 

pintora. Como ela mesma declara ao falar sobre o processo de escrita de seu memoire:  
O meu diretor [orientador], na verdade, era Diógenes. Que viveu toda essa história 
de anarquistas, da formação do partido comunista, como é que foi a formação, 
pararara... O ‘velho’[apelido como Diógenes era chamado dentro do partido] já 
chegava com o prato feito. Toda a direção, a formação, a bibliografia. Eu tinha em 
casa os melhores mestres, não é?6 
 

Segundo Cortez, era comum entre os exilados do regime militar brasileiro o 

aproveitamento do período que estavam na Europa para o desdobramento de sua formação 

acadêmica. Além das tristezas e dificuldades que esses indivíduos enfrentavam, alguns 

conseguiam usufruir de algum benefício que o momento presente disponibilizava. Como a 

referida autora escreve: “o interesse em estudar e aproveitar o período do exílio para 

conseguir a titulação acadêmica é uma característica dessa geração de jovens estudantes 

humanistas, socialistas, comunistas, de ex-militantes das organizações da luta armada” 

(CORTEZ, 2005, p. 211). Ou ainda,  
[...] os refugiados políticos conviveram com essas duas situações que refletem as 
duas faces de uma mesma moeda. De um lado, a situação barroca da melancolia, do 
mundo em ruínas [...] e, do outro lado, usufruindo as benesses do Primeiro Mundo, 
do meio acadêmico, da velha tradição histórica e cultural. (CORTEZ, 2005, p. 191). 
 

 Em entrevista, buscamos saber como Tereza Costa Rêgo se via em meio a toda esta 

experiência formativa. Neste momento, a artista leu um manuscrito que escrevera para o 

projeto de uma exposição com suas pinturas históricas, e que transcrevemos aqui:  
A história é uma dimensão importante e fundamental para o estudo de qualquer 
ramo das ciências e da vida. No caso especial, não me considero uma historiadora, 
apesar de ter feito mestrado de história na USP e na Universidade de Altos estudos 
na Sorbonne. Não sou uma intelectual, mas uma pessoa que se realiza e trabalha 
com as mãos. Sou uma operária do meu próprio ofício. Mas o mergulho profundo 
que foi dado na minha travessia de estudante, definiu a direção de minha vida como 
ser político e como artista.7  
 

A partir desta declaração, vemos que a artista reconhece a importância de toda sua 

formação acadêmica para o desenvolvimento de sua poética.  
                                                 
6 Entrevista exclusiva da artista em 3 jun. 2013. 
7 Entrevista exclusiva da artista no dia 3 jun. 2013. 
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 Na formação do processo de conhecimento da nossa realidade histórico-sócio-político, 

tão importante quanto a educação formal, vivenciada nos estabelecimentos de ensino, de 

todos os níveis e modalidades escolares, encontra-se a educação não-formal, vivenciada no 

nosso cotidiano; nas experiências do dia-a-dia; nos contatos dialógicos com os outros 

indivíduos e na partilha das opiniões. Na trajetória biográfica de Tereza Costa Rêgo esta 

formação espontânea também influenciou na construção de suas pinturas históricas. 

 Nas diversas narrativas da artista, percebemos que, em sua casa paterna, a menina 

Tereza já buscava o entendimento dos assuntos políticos e sociais. Segundo a pintora, 

enquanto seu pai e seus irmãos mais velhos conversavam sobre a realidade do país com os 

outros homens que chegavam em sua casa, a mesma escutava atentamente tais diálogos. 

Fingindo brincar com suas bonecas, Tereza se embebia dos temas exclusivos do universo 

'masculino'. Provavelmente, não entendia tudo. Mas guardou muitas daquelas palavras até 

hoje. 

Na vivência com seu companheiro Diógenes e tantos outros dirigentes comunistas, 

Tereza experenciou uma outra educação política; um jeito diferente de ver; viver e narrar a 

história. Uma historiografia construída pelo viés daqueles que foram perseguidos pelo sistema 

dominante, e que não se acomodaram em sua situação de opressão. Nas entrevistas, 

registramos que, durante o seu exílio, Diógenes viveu uma intensa agenda de compromissos 

políticos em diversos países como o Chile: a França e a China. Neste período, Tereza fazia 

questão de acompanha-lo, participando ativamente das discussões e trocas de experiências 

existenciais. Pela sua boa formação na língua francesa, muitas vezes, servia de tradutora para 

seu companheiro nas reuniões do partido comunista. Toda esta educação informal fez com 

que a artista amadurecesse sua criticidade sobre a história de seu país e do mundo. 

 

Recortes reflexivos da história nas obras de Tereza Costa Rêgo 

 

Desde o início até os dias atuais, a poética artística de Tereza Costa Rêgo passou por 

várias fases: Seus primeiros trabalhos repetiram as lições iniciais de seus mestres, sendo 

obediente as normas que recebera nas suas aulas. Com o tempo, começou a sentir-se 

autônoma para refletir sobre inúmeros temas; experienciar técnicas e materiais diversos. E aos 
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poucos, sua assinatura artística foi se tornando conhecida por sua reflexão pictórica do 

universo feminino, retratando mulheres nuas, altivas, eróticas, libertas e independentes da 

figura masculina. Mas, sua poética enriquece profundamente quando a artista expressa, por 

meio da pintura, sua reflexão histórica-político-social de vários fatos importantes do país. Em 

vários traços de suas obras vemos o reflexo da educação formal experenciada no curso de 

licenciatura em História da Universidade de São Paulo, como também no curso de extensão 

na Sorbonne. Em sua pintura, percebemos a presença da educação informal que vivenciou 

principalmente no período do exílio de seu companheiro Diógenes Câmara, quando a mesma 

conviveu com inúmeros representantes socialistas, além de tantos outros exilados pela 

ditadura militar. 

O ponto mais emblemático dessa pintura histórica no acervo tereziano é a série 

intitulada “Sete Luas de Sangue”. Formada por sete painéis pintados à óleo sobre madeira, foi 

confeccionada durante cinco anos e exibida pela primeira vez na cidade do Recife, no Museu 

de Arte Moderna Aloísio Magalhães - MAMAM, no ano de 2000. Trabalhando sobre grandes 

dimensões, a pintora elencou sete marcos; sete luas; sete fatos importantes para a história do 

Brasil e para a construção de uma identidade nacional, dando a sua interpretação a cada um 

destes momentos, alicerçada no seu conhecimento e na sua caminhada; na teoria e na vida que 

construíra; destacando a imagem da mulher em algumas obras como um símbolo inquietante 

do povo brasileiro na história oficial do país.  

 Uma mulher que viveu em busca de sua liberdade desde a infância, debruçou-se 

criticamente sobre os golpes à liberdade coletiva ocorridas no seu chão. Por meio de sua 

pintura histórica, a sua busca individual fundiu-se na busca coletiva dos oprimidos sociais 

(mulheres, índios, negros, pobres). Por sua formação como historiadora, durante a produção 

da série, dedicou-se à pesquisa sobre os sete momentos. No entanto, manteve-se livre para 

apresentar seus pontos de vista; seus sonhos; seus ideais; suas próprias divagações; criando 

sua interpretação imagética da história nacional. Sobre a produção destes painéis a pintora 

escreveu:  
Por tudo isso, utilizei uma bibliografia muito vasta, com enfoques contrários, que me 
abasteceram para o grande parto dessa gestação. A bibliografia saiu de uma 
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linguagem factual para um voo plástico, onde a liberdade de interpretação levou a 
um resultado pouco ortodoxo da história.8  
 

Fig. 1 – (à esquerda) Tereza Costa Rêgo. "Batalha dos Guararapes ou árvore da liberdade". Acrílico sobre 
madeira. 160x220cms. 1999. (à direita) Tereza Costa Rêgo. "Zumbi dos Palmares ou herdeiros da noite". 

Acrílico sobre madeira. 185x245cms. 1998. 

 

Fonte: (à esquerda) RÊGO, 2009, p. 156. (à direita) RÊGO, 2009, p. 153 

 

 A primeira obra desta série foi intitulada “Batalha dos Guararapes ou árvore da 

liberdade” (Fig. 1 – à esquerda). Como o próprio nome já elucida, a artista retratou a 

participação do povo nordestino no processo de desocupação dos holandeses do território 

brasileiro. Tereza materializa esta luta histórica dando vida à árvore da liberdade referenciada 

na frase de Tomas Jeferson, que nossa artista cita na base do referido painel: “A árvore da 

liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue dos patriotas e tiranos.” A copa 

da árvore recebe da artista um formato circular, desenvolvendo momentos da batalha dos 

Guararapes no seu interior. Vemos a imagem dessa copa como uma recordação histórica, uma 

herança mnemônica para os brasileiros que se aglomeram ao redor dessa árvore, revendo a 

luta de seus “patriotas e tiranos” na construção de sua própria identidade. Ao escrever sobre a 

referida obra, Ariano Suassuna elucida algumas características do barroco nacional na 

construção imagética de Tereza Costa Rêgo, destacando a copa da árvore da liberdade que a 

artista constrói como um palco onde transcorre a tragédia da nossa história. Suassuna declara:  
O Barroco em geral, e o Barroco Brasileiro em particular, tem três características 
principais: a unidade de contrastes, a busca do grandioso, e não simplesmente do 
belo, a visão do mundo como se fosse um palco, no qual a vida é uma representação 

                                                 
8 Catálogo da exposição individual “Sete luas de sangue”, Recife, 2000, p. 16. 
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e os homens são atores. [...] E o de Tereza Costa Rêgo, inclusive por uma forma 
central meio circular e de palco, fazia com que seu quadro entrasse naquela 
linguagem barroca e brasileira a qual me referi.9    

Na obra “Zumbi dos Palmares ou herdeiros da noite” (Fig. 1 – à direita) a artista 

reflete sobre o crime histórico da escravidão no Brasil. Na figura do guerreiro Zumbi, Tereza 

Costa Rêgo enaltece todos aqueles e aquelas que doaram seu sangue pela libertação de si e/ou 

dos outros indivíduos. Os elementos visuais que compõem este painel evidenciam nossa 

herança mestiça; nosso sincretismo religioso; a riqueza negra na nossa mistura cultural 

brasileira. Mas, com este painel, a pintora também chama nossa atenção para a nociva 

presença do racismo ainda em nossos dias. 

Fig. 2 - (à esquerda) Tereza Costa Rêgo. "Canudos ou guerra do Sertão". Acrílico sobre madeira. 185x45cms. 
1997. (à direita) Tereza Costa Rêgo. "Ovo da serpente ou problemas da terra". Acrílico sobre madeira. 

185x245cms. 1999. 

 

Fonte: (à esquerda) RÊGO, 2009, p. 158. (à direita) RÊGO, 2009, p. 151. 
 

 Centrada na história do nordeste, Tereza Costa Rêgo dá vida à obra intitulada 

“Canudos ou guerra no sertão” (Fig. 2 – à esquerda), evidenciando a batalha de Canudos, 

ocorrida no interior da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897. A pintora exalta a importância 

dos movimentos populares na construção da identidade nacional, como foi o movimento 

popular liderado pelo conhecido “Antonio Conselheiro”. Nos diversos planos do painel, a 

artista narra com maestria toda a história do grupo e de sua resistência ao regime republicano 

da época. 

                                                 
9 Idem, p. 6. 
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 O painel “Ovo da serpente ou problemas da Terra” (Fig. 2 – à direita) é uma releitura 

da metáfora do ovo da serpente, que tem como significado algo nocivo e malévolo sendo 

gerado no interior do sistema político, econômico e social; no interior da sociedade, 

geralmente disfarçado por couraças ideológicas que impedem os indivíduos de perceber o que 

está acontecendo realmente. Partindo desta imagem, Tereza Costa Rêgo traz à tona em sua 

pintura histórica as diversas lutas pela conquista da terra, presentes em toda a história 

nacional, desde a sua ocupação pelos colonizadores portugueses até a questão da reforma 

agrária e do movimentos dos sem-terra e sem-teto na nossa contemporaneidade. É a luta do 

pobre brasileiro por terra e por moradia. 

Fig. 3 - (à esquerda) Tereza Costa Rêgo. "O cangaço ou a guerra do sol". Acrílico sobre madeira. 185x45cms. 
1998. (à direita) Tereza Costa Rêgo. "A gênese ou massacre dos índios". Acrílico sobre madeira. 185x245cms. 

1997. 

 

Fonte: (à esquerda) RÊGO, 2009, p. 155. (à direita) RÊGO, 2009, p. 160 
 

 Na obra “O cangaço ou a guerra do sol” (Fig. 3 – à esquerda), a artista apresenta um 

casal como personagens principais da história: Lampião e Maria Bonita são tornam-se 

símbolos da persistência; da coragem e da valentia do povo nordestino, na luta contra a seca, a 

exploração e a miséria. 

 Tereza Costa Rêgo remonta a discussão histórica sobre o processo de descobrimento; 

ocupação e colonização portuguesa em terras brasileiras, por meia da obra “A gênese ou 

massacre dos índios” (Fig. 3 – à direita). Nesta pintura, mulher e homem são retratados em 

grau de paridade: nem superiores, nem inferiores um ao outro; mas, simplesmente iguais na 
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diversidade. Este casal segura um estandarte com a história dos nossos ancestrais, enquanto 

milhões de índios e índias jazem pela mão colonizadora europeia.  

Fig. 4 - Tereza Costa Rêgo. "Pátria nua ou ceia larga brasileira". Acrílico sobre madeira. 245x555cms. 1999. 

 

Fonte: RÊGO, 2009, p. 162 
 

 Acreditamos que, dos sete painéis da série “Sete Luas de Sangue”, nenhum traz um 

recorte histórico tão atual quanto a obra intitulada “Pátria nua ou ceia larga brasileira” (Fig. 

4). Neste grande painel, Tereza Costa Rêgo apresenta o povo brasileiro como uma mulher 

nua, passiva, silenciada, inerte e obediente. Deitada sobre uma mesa larga, onde se encontram 

os dirigentes da nação se fartando abundantemente neste banquete. O povo brasileiro que é 

comido por seus dirigentes políticos e ideológicos. São figuras históricas conhecidas por 

todos os brasileiros, como Dom Pedro I, José Bonifácio, General Castelo Branco; Tancredo 

Neves, Fernando Collor, dentre outros. Interessante notar a figura humana que está de pé, à 

frente da mesa, numa referência ao líder religioso, Dom Helder Câmara, representando a voz 

profética de tantos homens e mulheres que denunciam o erro e a exploração do povo 

brasileiro 

 

Considerações Finais 

 Neste artigo, buscamos evidenciar a influência que a educação formal e não-formal, 

experenciada pela pintora Tereza Costa Rêgo, geraram na construção de suas obras: seja na 
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escolha dos temas a serem trabalhados, seja na estrutura simbólica dos elementos presentes na 

composição da peça. As pinturas históricas de Tereza Costa Rêgo ilustram, por vezes, suas 

escolhas políticas e existenciais; como também sua experiência vivida durante a sua 

caminhada na busca do conhecimento e da sua liberdade como mulher. 

REFERÊNCIAS 

ARRUDA, Cristiana. “Brasil: ame-o ou deixe-o”, les exilés politiques brésiliens en France 
pendant le régime militaire – 1964 a 1979 – récits de viés. 2001. Dissertação. Paris: 
Université Paris X – Nanterre, 2001. 
 
CORTEZ, Lucilli Grangeiro. O drama do barroco dos exilados do Nordeste. Fortaleza: 
Editora UFC, 2005. 
 
COSTA, Ana Alice Alcântara. Refletindo sobre as imagens da mulher na cultura política. In: 
FERREIRA, Silvia Lúcia e NASCIMENTO, Enilda Rosendo (orgs). Imagens da mulher na 
cultura contemporânea. Salvador: Editora da UFBA, 2002, p. 69 – 83. 
 
FERREIRA. Elizabeth F. Xavier. Mulheres, militância e memória: histórias de vida, 
histórias de sobrevivência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 25 – 77. 
 
FRANÇOIS, Dosse. O desafio biográfico: Escrever uma vida. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2009. 
 
RÊGO, Tereza Costa. Tereza Costa Rêgo. Recife: Editora Publikimagem, 2009. 
 
 

568



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

 

  

MURALISMO BRASILEIRO 
 
 

Roseli Kietzer Moreira1 - FURB 
 

Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT1 
 
Resumo 

O presente artigo tem por finalidade contextualizar a temática do Muralismo no Brasil. A 
proposta para o texto surge a partir da necessidade de ampliar os saberes sobre essa linguagem 
artística, que é pouca conhecida pela comunidade acadêmica. O nome “muralismo” surge no século 
XX com as pinturas murais mexicanas, mas esse tipo de arte existe desde as antigas civilizações, por 
meio de afrescos, mosaicos, entre outros.  Por ser um tema muito abrangente, a intenção é focar no 
âmbito brasileiro. O contexto inicia com a contribuição dos colonizadores portugueses, perpassa por 
artistas como Portinari, Cícero Dias e Ivan Freitas até alcançar nomes contemporâneos como Maria 
Bonomi. O objetivo é investigar o contexto histórico do muralismo na arte brasileira, apontando a 
técnica e suas possibilidades artísticas. Este contexto resulta da realização de uma pesquisa 
bibliográfica e qualitativa. Acredita-se que esta pesquisa contribui para o contexto histórico 
brasileiro e para a identidade e memória cultural e que o muralismo seja visto como uma 
linguagem a ser apreciada e reconhecida como uma importante expressão artística.  Para 
complementar o artigo, relata-se uma vivência artística da pesquisadora com alunos do ensino 
fundamental.  Este último, foi um projeto desenvolvido com a intenção de resgatar as memórias das 
crianças sobre um tema recorrente na cidade utilizando a linguagem do muralismo. 
Palavras-chave: Arte. Arte Mural. História da Arte.  

Introdução 

Atuando como professora e artista visual, verificou-se que existe um universo artístico com 

uma variedade considerável de linguagens. A produção por meio da escultura e cerâmica levou a 

pesquisar um universo em particular: o muralismo.  

 O nome muralismo surge no século XX com as pinturas murais mexicanas, mas a linguagem 

existe desde as antigas civilizações, por meio de afrescos, mosaicos etc. Muralismo significa cobrir 

uma superfície (parede) com perspectiva artística, utilizando-se pintura, ladrilho, azulejo, spray e 

outros materiais. Com possibilidades artísticas amplas, que geram inspiração ou polêmica, surgem os 

questionamentos: Qual o contexto histórico do muralismo na arte brasileira? Quais artistas se 

destacam no contexto brasileiro? 

 A partir dessas questões, tem-se como objetivo da presente pesquisa, investigar o contexto 

histórico do muralismo na arte brasileira. Na sequência, discorre-se sobre a técnica e suas 

                                                 
1 Artista Visual. Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Professora do curso de 
Artes Visuais da Universidade Regional de Blumenau – FURB e do PARFOR. E-mail: arte.roseli@gmail.com 

569



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 

possibilidades artísticas; aponta-se o contexto histórico do muralismo com destaque para as referências 

artísticas brasileiras, e por fim, relata-se uma vivência artística da pesquisadora com alunos do ensino 

fundamental por intermédio do muralismo.  

  

Muralismo: conceitos e contextos 

Ao tentar conceituar o termo Muralismo, percebeu-se, durante a pesquisa, uma aceitação por 

parte de artistas e teóricos quanto ao conceito do muralismo, não somente voltado à pintura, mas 

também a outros tipos de manifestações artísticas como murais cerâmicos e relevos. A nomenclatura 

foi definida pelos muralistas mexicanos no início do século XX e, por ter sido um movimento artístico 

tão marcante, tem-se a impressão de que mural se relaciona com pintura, mas a ideia é ampliar esse 

conceito. 

O que auxilia na expansão e esclarecimento do conceito, é justamente a origem do nome: 

etimologicamente, do latim murālis, que faz referência ao muro, ou seja, à superfície e não ao tipo de 

técnica utilizada. Ao apoiar essa premissa, uma mescla de possibilidades técnicas surge no horizonte 

da arte mural. Pode-se considerar desde os azulejos coloniais, passando pelas pinturas murais de 

Cândido Portinari até os murais em concreto de Poty Lazzarotto e Maria Bonomi. 

 Com alusão ao muro, parede, o muralismo sugere inicialmente superfícies verticais, ligadas a 

arquitetura. Os materiais utilizados para essa expressão artística podem ser a tinta, o azulejo, o 

concreto, a pastilha de cerâmica, a argila, o metal, o gesso, entre outros. É uma arte pública, 

democrática ao possibilitar o seu acesso a um grande contingente de pessoas. Não está fadada a ser 

unicamente de um museu, já que os artistas procuram multiplicar esta arte em vários espaços, em sua 

maioria, em espaços coletivos e urbanos. Sobre o mural no espaço urbano, Aquino (1985, p. 5-6) 

complementa: 

 
Há muito já se deixou de pensar o patrimônio de uma cidade como o arrolamento de 
monumentos consagrados pela história oficial. Por isto, as ruas e suas histórias 
constituem patrimônio primeiro: locais de encontro e de passagem, da comunhão e 
do fazer espontâneos dos homens. [...] Há muito já se disse que um monumento não 
é apenas social, é popular. Acrescentamos que ele garantirá sua condição de acervo 
do povo na medida em que seja ponto de referência de uma comunidade. Lugar 
diante do qual o homem detém-se, a cada vez, com olhos renovados, infinitamente 
descobrindo.  
 

A arte mural possibilita a criação de diálogos e relações com o público por estar num contexto 

urbano, cria aberturas para o imaginário, para os olhares diferenciados, para comentários entre pessoas 
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a respeito da arte em seu cotidiano, fazendo surgir momentos de reflexão e apreciação estética em 

meio ao universo cinza e repetitivo das cidades. 

Os artistas optam pelo muralismo para criar uma repercussão no maior número possível de 

pessoas. Assim, desenvolvem suas poéticas figurativas ou abstratas, com o intuito também de gerar 

um impacto sensível, voltado tanto à contemplação quanto à polêmica. Talvez, essa seja uma das 

premissas da arte: fazer as pessoas, que estão condicionadas à rotina, despertarem por instantes para a 

estética artística, para as ações do pensar e sentir. Para enfatizar esse conceito, Araújo (1985) 

corrobora com as duas vertentes do muralismo brasileiro: a primeira como forma de protesto e a 

segunda como uma possibilidade artística e estética urbana. 

 
A primeira conservou um caráter mais político, realmente de reivindicação ou de 
protesto, e permaneceu figurativa e realista [...]. A segunda correspondeu à 
necessidade e ao desejo de intervir esteticamente na paisagem da cidade, 
modificando-a, ornamentando-a, enriquecendo-a, disfarçando seus defeitos – ou 
mesmo, acrescentando-lhe uma pitada de sonho. Nessa segunda linha abriu-se um 
leque mais vasto de possibilidades estilísticas. (ARAÚJO, 1985, p. 11). 
 

A narrativa inicia com os afrescos na antiga Grécia e Roma, que eram pigmentos em cores 

dissolvidos em água pintados sobre a argamassa úmida, encontrados em paredes de palácios e casas. 

Essa técnica foi utilizada também na Idade Média e no Renascimento. Foi esquecida e retomada no 

século XX por artistas modernistas como os expressionistas e os cubistas.  

Os muralistas mexicanos queriam uma arte de oposição à ditadura, em prol de movimentos 

revolucionários. Os artistas se inspiraram nas culturas antigas maias e astecas, na cultura popular e no 

expressionismo.  A pintura mural vinha ao encontro dos objetivos desses artistas, que queriam uma 

arte voltada para o povo. Segundo Proença(2011, p. 320) 

 
No México, depois da Revolução de 1910, a pintura mural surgiu com o objetivo de 
exaltar os valores nacionais e o heroísmo do povo na luta por melhores condições de 
vida. A realização desses murais coube a Diego Rivera [...], José Clemente 
Orozco[...] e David AlfaroSiqueiros[...], três artistas que podem ser considerados os 
pioneiros da pintura mural moderna.  

 

O mosaico também é uma possibilidade para o muralismo. Mosaicos foram utilizados desde as 

mais antigas civilizações, sendo a arte bizantina o auge dessa manifestação artística. Outro exemplo 

são os painéis de azulejos, utilizados largamente na Europa, trazidos pelos turcos e explorados de 

maneira grandiosa pelos portugueses, que introduziram no Brasil no período da colonização. 
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Muralismo brasileiro 

Pode-se considerar os painéis de azulejos como a primeira revelação do muralismo brasileiro.  

Um exemplo seria o conjunto de trinta e sete painéis de azulejos no andar térreo do claustro do 

Convento de São Francisco na cidade de Salvador/BA., em tons de azul e branco. Confeccionado em 

Portugal e encomendado pelos frades franciscanos entre os anos de 1743 e 1746, esse patrimônio é 

considerado um dos maiores acervos de azulejos portugueses.  

Intitulado de “Teatro de azulejos”, as ilustrações são baseadas nos emblemas de Otto van 

Veen, publicadas no livro de um autor anônimo: Theatro moral de la vida humana y de 

todalaphilosophia de losantiguos y modernos. As ideias se voltavam à filosofia grega de Epicuro 

(341-270 a.C.) em que a felicidade do homem consiste na cultura do espírito e na prática da virtude. 

As ilustrações dos azulejos procuram relacionar as virtudes cristãs e esse pensamento grego em quatro 

grandes temas: Deus é o princípio de toda sabedoria; a sabedoria do bem viver como única segurança 

perante a morte; a amizade recíproca; as vaidades do mundo insensato em vez da sabedoria. Essa obra, 

além de ser um patrimônio artístico valioso, é o retrato de um estilo de vida e reflexão dos 

franciscanos do Brasil colonial. 

 

Fig. 1. Painéis de azulejos no Convento de São Francisco, Salvador/BA 

 
Fonte: Disponível em:<4TTPS://365salvador.wordpress.com/2013/08/26/26-de-agosto-azulejaria-e-

ceramica>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
 

Com a república e o início do século XX, surge um Brasil preocupado com a formação de uma 

identidade própria. A arte moderna se posiciona na história brasileira e conta com um artista com 

tendência muralista: Cândido Portinari. Inspirado pelo movimento modernista e pelos muralistas 
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mexicanos, o artista paulistano segue uma temática social. Fabris (1996, p. 56)  relembra os primeiros 

passos do artista nesse segmento: 

 
Embora a experiência mural de Portinari esteja indissocialmente ligada ao conjunto 
de afrescos realizados para o Ministério da Educação e Saúde, não se pode deixar de 
lembrar que seu primeiro ensaio nessa direção é realizado, em 1936, no Monumento 
Rodoviário da estrada Rio de Janeiro - São Paulo. Representando cenas da 
construção da rodovia, os quatro painéis [...] desdobram-se à maneira de frisos e se 
caracterizam pelo uso de alguns recursos estilísticos não muito freqüentes na 
produção do artista. 

 

A partir desses trabalhos, a carreira de Portinari se projeta. Em 1939, o artista é convidado a 

executar três grandes painéis e representa o Brasil nos Estados Unidos na Feira Mundial de Nova 

Iorque.  

Em 1943, já de volta ao Brasil, participa do projeto arquitetônico da Pampulha, a convite de 

Oscar Niemeyer. Portinari se responsabiliza pelas obras dos murais com a temática religiosa de São 

Francisco (no lado externo) e a Via Sacra (no interior da Igreja) que se compõem de catorze painéis 

com características cubistas. Em 1952, inicia seus estudos para Guerra e Paz. Estes foram os maiores 

murais de Portinari, cada um medindo 14mx10m e encontram-se na sede da Organização das Nações 

Unidas em Nova Iorque – EUA. Foram concluídos em 1956. 

Fig. 2. Murais Guerra e Paz de Cândido Portinari 

 
Fonte: Disponível em: <www.matraqueando.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Guerra-e-Paz    

Exposi%23U00c3%23U00a7%23U00c3%23U00a3o-Candido-Portinari-6.jpg>. Acesso em: 4 nov. 
2016. 
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Após a década de 50, é que o muralismo no Brasil se situa de maneira efetiva, consequência do 

crescimento das cidades, industrialização e urbanização. Surgem nomes como Clovis Graciano, 

Francisco Brennand e Cícero Dias. 

Clovis Graciano é natural de São Paulo. Foi estudar em Paris no final da década de 1940 a 

prática dos murais e técnicas como a dos mosaicos. De volta ao Brasil, realiza em 1962 o 

mural Armistício de Iperoig, localizado na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e, em 1979, 

o painel Operários, na Avenida Moreira Guimarães e vários outros murais em espaços públicos e 

fachadas de prédios em São Paulo. A temática social é uma constante em sua obra. 

O artista pernambucano Francisco Brennand produz esculturas e murais em cerâmica. 

Conhecido pelo seu ateliê/museu até os dias de hoje, iniciou sua notoriedade em 1958 com o mural do 

Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife e, em 1961, o mural Anchieta, no Ginásio 

Itanhaém, na cidade de São Paulo.Batalha dos Guararapes é uma de suas obras mais importantes 

realizadas em 1962, no Recife, na fachada de uma agência do Banco Lavoura de Minas Gerais. 

Também pernambucano é o artista Cícero Dias. Em 1948, produz um mural para o edifício da 

Secretaria das Finanças do Estado de Pernambuco. Esse trabalho é considerado o primeiro trabalho 

abstrato do gênero na América Latina. Outro mural conhecido do artista é o painel na Estação 

Brigadeiro do Metrô de São Paulo que possui 20 metros de comprimento e foi realizado em 1991. 

A partir dos anos 70, muitos artistas optam pela linguagem do muralismo. Na pintura mural, 

podem-se citar nomes como Ivan Freitas, Cláudio Tozzi, João Câmara, Roberto Magalhães, Aluísio 

Carvão, Mário Gruber, Rubens Gerchman, João Rossi, Lula Cardoso Ayres, Clauco Rodrigues e 

Tomie Ohtake. 

Entre os anos de 1969 e 1972, o paraibano Ivan Freitas esteve em Nova Iorque e conviveu, 

entre outras linguagens artísticas, com o novo muralismo que se desenvolvia nos Estados Unidos. De 

volta ao Brasil, aperfeiçoou sua técnica em pintura tida como hiper-realista com toques de surrealismo, 

relacionando realidade com imaginário. Entre 1975 e 1984, criou Paisagem Urbana numa parede de 

960m², no centro do Rio de Janeiro, próximo aos Arcos. Araújo (1985, p. 12) comenta: 

 
Ivan nunca apreciara os murais sociais ou narrativos que conheceu em Nova York: 
‘Criavam mais uma agressão, mais uma coisa neurotizante na cidade’. E por tudo 
isso, optou por um ‘compromisso com o estético e com a leveza. Tudo na cidade é 
pesado. O artista deve buscar uma ilusão de abertura de espaço, e não de bloqueio’. 

 

Fig. 4. Paisagem Urbana de Ivan Freitas 
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Fonte: ARAÚJO, Olívio Tavares de(Org). Novos Horizontes: pintura mural nas cidades brasileiras. 

Banco Nacional: 1985, RJ. 
 

Artistas como Clóvis Graciano, Maria Bonomi, Athos Bulcão, Emanoel Araújo, Miguel dos 

Santos, Carybé, Paulo Werneck, Yataka Toyota, Haroldo Barroso, Poty Lazzarotto enveredaram por 

técnicas e materiais como mosaico, cerâmica, metal, concreto etc., para expressar suas versões no 

muralismo brasileiro. 

Poty Lazzarotto, nascido em Curitiba/PR., é conhecido por suas ilustrações e murais que se 

encontram em vários espaços públicos da cidade. Para executar os murais, Poty aplicava diversos 

materiais, mas preferia o concreto. Pode-se destacar os painéis do Teatro Guaíra e do Palácio Iguaçu, 

que também foram tombados pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA) e 

reconhecidos como Patrimônio Cultural do Paraná em 2014. 

Maria Bonomi é uma artista reconhecida pelas suas gravuras. Porém, a partir dos anos 70, 

dedica-se também a realizar murais em metal ou concreto, que podem ser encontrados em vários 

espaços públicos de São Paulo. Os relevos concebidos pela artista lembram os sulcos e a textura 

característica da gravura em madeira. Entre várias obras, pode-se enfatizar a obra inaugurada em 2008, 

Etnias, do primeiro e sempre Brasil que se encontra no Memorial da América Latina e Epopéia 

Paulista da Estação da Luz, de 2005. O primeiro reverencia a cultura indígena com argila, bronze e 

alumínio e o segundo faz referência às etnias que compuseram São Paulo por meio do concreto 

pigmentado. 

 

Fig. 6. Epopéia Paulista na Estação da Luz de Maria Bonomi 
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Fonte: Disponível em:<arte300inclusiva.blogspot.com.br/2013/10/maria-bonomi-e-uma-das-mais-

respeitadas.html>. Acesso em: 5 dez. 2016. 
 

O muralismo ocupa os espaços urbanos e subsidia a criação de uma identidade brasileira com 

diversidade de poéticas artísticas, de técnicas e de materiais que reflete a inventividade e originalidade 

dos artistas. 

Vivências com muralismo por meio da arte-educação 

Em 2010 desenvolveu-se um projeto de artes com a comunidade escolar por meio da 

construção de um mural cerâmico com a temática voltada para as enchentes que assolaram a 

cidade de Blumenau/SC em 2008. A ideia para o projeto surgiu da necessidade de se 

expressar os fatos relativos às enchentes de forma artística, mas com uma contribuição social. 

O projeto teve aprovação do Edital Elizabete Anderle da Fundação Catarinense de Cultura, 

com o apoio do Estado e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Seu período de execução 

foi de março a dezembro de 2010.  

A construção do mural cerâmico foi a partir de placas cerâmicas com a medida de 

20cmx20cm. Os desenhos impressos na argila foram realizados por alunos de escolas de 

ensino fundamental. Optou-se pelos educandos de 7º e 8º anos do ensino fundamental em 

função do resgate da memória das enchentes (que aconteceram em 2008, portanto passados já 

quase dois anos, essas crianças tinham na época em torno de 10 anos de idade) e por seus 

desenhos ainda estarem num estado de representação e não do simbólico. Um dos objetivos 

do mural foi optar pela figuração para que se comunicasse diretamente com o espectador.  
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As escolas envolvidas no projeto foram: Escola de Educação Básica Profa. Izolete 

Elisa Gouvea Müller, a Escola de Educação Básica Adolpho Konder, a Escola de Educação 

Básica Pedro II e a Escola de Educação Básica Dr. Max Tavares D’Amaral, todas do 

município de Blumenau. Aproximadamente 80 crianças participaram de maneira efetiva do 

projeto.  

Fig. 7. Desenho nas placas de argila 

 
 Fonte: A autora. 

 

As aulas iniciavam com a apresentação do projeto e com a temática das enchentes por 

meio de imagens retiradas da internet sobre o episódio. Resgatou-se a memória das crianças 

por meio de diálogos sobre os momentos que passaram durante as cheias de 2008. Os relatos 

continham principalmente as experiências pessoais, mas também contavam sobre episódios 

vistos na mídia. Os alunos registraram alguns fatos por meio da escrita. Com a lembrança e a 

inspiração alertas, iniciou-se a produção artística. Cada criança produziu de duas a três placas. 

A primeira placa foi um desenho com o tema de algum momento das enchentes. Os elementos 

que mais se destacaram foram: pessoas em barcos, helicópteros, casas e carros submersos em 
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água e os deslizamentos de morros e árvores. A outra placa foi composta por desenhos da 

água, representada em forma de ondas que prescrevem as cheias. A última placa contém a 

impressão das mãos, como símbolo da solidariedade que os cidadãos blumenauenses 

receberam durante as dificuldades.  

 

Fig. 8. Placas cerâmicas 

 
Fonte: A autora. 

 

As placas cerâmicas passaram pela devida secagem e queima, criando estabilidade e 

resistência das peças. A queima é feita em forno específico para cerâmica em adequadas temperaturas 

que podem alcançar de 800ºC a 1.200ºC a fim de que adquira suas características definitivas como a 

cor alaranjada. Para aumentar a durabilidade das placas cerâmicas perante as intempéries do tempo, 

fez-se uma impermeabilização com verniz. O mural consta de 151 placas cerâmicas, totalizando uma 

área aproximada de 6m2.  

O mural cerâmico procurou levar a Arte para o público e criar um memorial: marcar um fato 

ocorrido como forma de superação das dificuldades e lembrar as virtudes que despontam das 

tragédias. Fazer isso sob o ponto de vista das crianças foi permitir que pudessem se expressar e 

descrever por meio da modelagem da argila, seus medos e suas esperanças. Que essa perspectiva, por 

meio da expressão sensível e reflexiva, possa contribuir para a consciência e a formação de cidadania. 

 

Fig. 7. O mural de cerâmica 
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Fonte: A autora. 

Considerações finais 

Ao finalizar a pesquisa foi possível perceber a contribuição inicial dos colonizadores para a 

arte brasileira. Com Portinari, o muralismo ganha força e identidade nacional e oferece o incentivo 

necessário aos artistas nos anos 50. Mas foi somente partir dos anos 70 que a diversidade de poéticas e 

materiais se efetivou. 

Observou-se durante a pesquisa que esta não se finda. Ainda há muito para contextualizar e 

conhecer a respeito da linguagem dos murais. As obras aqui mencionadas demonstram as várias 

possibilidades artísticas, apontando a perspicácia, a criatividade e o ímpeto brasileiro para a arte. 

Acredita-se que o objetivo foi alcançado e espera-se que com esta pesquisa o muralismo seja uma 

linguagem mais apreciada e reconhecida como expressão poética, além de contribuir para o contexto 

histórico da arte brasileira e para a identidade e memória da cultura nacional. 
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 NOTAS PARA UMA ARQUEOGENEALOGIA DA ARTE  

NA EDUCAÇÃO  
 

Kelly Sabino -USP 
 

Grupo de Trabalho 3 
 Teoria, História, Crítica, Estética 

 
Resumo 
O presente texto apresenta a armação de uma problematização, cujo interesse se volta para, na 
esteira da teoria/metodologia de Michel Foucault, investigar as relações discursivas que se dão 
entre arte e educação no que tange o conceito vago de "experiência". Uma das noções talvez 
mais solicitadas da contemporaneidade, a experiência tem sido largamente evocada nos 
discursos de práticas educativas envolvendo arte, assim como nos discursos de práticas 
artísticas que fazem interface com a educação, sem, contudo, deslindar suas significações. A fim 
de investigar tais ocorrências, tomou-se como fontes temáticas, os discursos presentes em 
importantes periódicos científico-acadêmicos de arte e de educação, assim como os anais dos 
mais importantes eventos científicos de arte-educação. Por um lado, visa-se arqueologicamente 
compreender os deslocamentos discursivos que possibilitaram determinadas concepções de 
experiência vincularem-se à arte e à educação. Já por outro lado, pretende-se investigar e 
circunscrever genealogicamente a emergência da ideia de "experiência" na literatura da arte e da 
educação, haja visto que a associação entre estes termos parece encontrar na noção de 
experiência uma de suas principais ancoragens. Trata-se, portanto, de um relato de pesquisa de 
doutoramento em curso, sob orientação do Prof. Titular Julio Groppa Aquino, feito na 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, parte do grupo de pesquisa COPERP - 
USP (Coletivo de Pesquisadores sobre Educação e Relações de Poder)  
 
Palavras-chave: Arte, Educação, Michel Foucault 
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            Apresentam-se adiante dois movimentos de um percurso de pesquisa de doutorado, 

embasados a priori pelos conceitos de genealogia e governamentalidade de Michel Foucault, 

cujo fito é estranhar as relações de extrema familiaridade e bem-aventurança entre a arte e a 

educação.  

Ponto de partida 
 

 A presente pesquisa analisa as relações entre arte e educação, enunciadas em discursos 

de ambas as áreas inspirada na teoria e metodologia propostas pelo pensador Michel Foucault. 

 A suposição de partida é a existência, nos discursos das áreas citadas, de mecanismos 

que falam em nome de uma pretensa governamentalidade, sustentados por meio de um 

complexo processo de pedagogização da vida e ancorados fortemente na noção de arte como 

experiência. 

 A arte na educação parece de inegável prestígio, sendo solicitada sob as mais diversas 

perspectivas. Aqui interessa analisar detidamente essas relações, por supor que ali onde não se 

vê, para além das funções preconizadas, a arte possa funcionar como um apêndice à educação, 

pensada aqui como um extenso processo de governamentalização da vida. Pretende-se 

analisar a ideia de experiência, vista como uma vinculação visível e intimamente ligada à 

produção do real.  

 Parece premente desnaturalizar tais conexões, a fim de não apenas qualificar a 

experiência que a arte promete trazer à educação, como também entender como ambos os 

discursos nos constituem em nosso tempo. 

 O trabalho arqueogenealógico é um grande aliado, pois além de possibilitar esmiuçar 

os discursos contidos nos documentos, fornece a compreensão tanto das condições de 

emergência destes discursos, como daquilo que pôde ser dito ou experienciado ao longo do 

tempo na relação entre arte e educação. 

 Destarte, com a presente proposição, visa-se justamente compor uma clivagem dos 

discursos operantes entre arte, educação e experiência. Tendo em vista que a 

contemporaneidade solicita, segundo Giorgio Agamben (2009, p. 59), "uma singular relação 

com o seu próprio tempo, e dele tomar distância," que esta pesquisa se volta ao passado (aos 

arquivos científico-acadêmicos) para ao tomar alguma distância do presente, desconfiar dos 

582



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

discursos que por ali circulavam, visando, em última instância, perscrutar nosso momento 

atual.  

 Para tanto, se fará necessário compreender o emaranhado que compõe os discursos da 

arte na educação e da educação na arte, a fim de escrutinar os dispositivos que, se considerado 

correto, operam uma forma de governamentalidade a favor de um intenso processo que 

pedagogização da vida.  

 É sabido, de partida, que tem havido certo alargamento do campo da educação, que 

passa a atuar para além da escola, operando, por exemplo, na consigna da "formação 

permanente", tal como já havia proferido Gilles Deleuze (1992, p. 222), ao afirmar que 

havíamos deixado de lado as instituições disciplinares para operar sob a lógica da sociedade 

de controle, na qual "o controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e 

ilimitado(...). O homem não é mais o homem confinado", assim como a arte não se encerra 

mais em seus espaços canonizados.  

 A isso soma-se aquilo que muito têm se profetizado como "crise da educação". Sobre 

isso Bauman (2011, p. 72) é perspicaz: 
os desafios do nosso tempo impõem um duro golpe à própria essência da 
ideia de educação formada ainda nos albores da longa história da civilização. 
Eles põem em xeque os “invariantes” da ideia pedagógica: suas 
características constitutivas, que resistiram incólumes a todas as crises do 
passado, seus pressupostos nunca antes criticados ou examinados, muito 
menos condenados por terem seguido seu curso e precisarem de substituição. 
 

 Tanto Deleuze quanto Bauman trazem à baila o desinteresse presente na escola assim 

como em qualquer outra prática social ancorada na solidez pretendida pelos séculos passados. 

A instituição escolar, portanto, com certa vulnerabilidade deflagrada nos discursos da 

ineficiência e do desânimo tanto de seus profissionais quanto de seu alunado, vê-se 

rapidamente transformar-se numa educação líquida. 

 Para essa educação da formação rápida e permanente, o que figura como regra não é a 

segurança de um conhecimento perene como condição e garantia da durabilidade, e sim a 

capacidade de esquecer, à maneira de Leônia de Ítalo Calvino, fadada a se refazer a cada dia.  

 Na esteira do prenúncio deleuziano do alargamento da esfera educativa, observamos 

na contemporaneidade um excesso de valorização da ideia de experiência, para além do 
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âmbito escolar, que de resto parece todo calcado no significante desta palavra. Tal 

espraiamento das práticas pedagógicas sobre todos os setores da vida além escola, parece 

ocultar segundo Aquino: 
uma ambição ultrarreformista da sociedade, expressa numa 
multidimensionalidade de funções reparatórias ou salvacionistas dos usos e 
costumes dos segmentos populacionais sob sua guarda – o que abarcaria 
indistintamente clientela e agentes escolares. (2012, p. 202) 
 

 É, portanto, neste complexo cenário, que reside, ao que parece de forma ambivalente, 

a relação entre arte e educação. Ora, por um lado, vê-se a labilidade das práticas artísticas, por 

outro avista-se, incólume, a vontade de creditar à arte uma universalidade perdida: a 

(DEWEY, 2010, p. 62) "arte é a mais universal e mais livre das formas de comunicação [...] é 

a extensão da função dos ritos e cerimônia unificadores dos homens [...] ela também 

conscientiza os homens de sua união uns com os outros na origem e no destino." Soma-se a 

isso, na liquidez do contemporâneo, a emergência de um tipo peculiar de relação com o 

presente, talvez atribuindo ao agora seu valor máximo. 

  O conceito de governamentalidade elaborado por Foucault, aparece na aula de 10 de 

fevereiro de 1978, no curso intitulado Segurança, Território e População, entendido como 

 o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, as análises e as 
reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica – embora muito complexa – de poder, que tem por alvo principal 
a população, por principal forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo 
lugar, por ‘governamentalidade’, entendemos a tendência, a linha de força 
que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a 
preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre 
todos os outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o 
desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, 
por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de saberes. (p.143-
144). 

 

 Dessa forma, as perguntas norteadoras da pesquisa são, a saber: em qual contexto 

encontramos a possibilidade da emergência da relação entre arte, experiência e educação? De 

que forma a noção de experiência tornou-se uma palavra-chave na associação entre arte e 

educação? Quais são os discursos enredados nestas correlações? E, por fim, de que forma essa 
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produção discursiva atua a fim de tornar-se uma intervenção pedagogizante para além dos 

objetivos educacionais, recaindo, inclusive, sobre as práticas artísticas? 

  Seguindo com Foucault, se faz necessário analisar os discursos que compreendem a 

arte como experiência supondo que a experiência não pode ser considerada um dado 

universal, mas sim uma forma determinada, singular e construída de vivenciar o presente, ao 

mesmo tempo que tal problematização desconfia dos universais comumente profetizados na 

área.  

 Porém, é sobretudo, ancorada na própria noção de experiência de Foucault, que essa 

pesquisa encontra sua maior valia, sendo a possibilidade de se materializar como um daqueles 

(1984, p.12) "momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do 

que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar 

ou a refletir."  

 Esta pesquisa opera, como já apresentado anteriormente, a partir do método 

arqueogenealógico foucaultiano. Ainda que exista uma sorte de autores que separe em dois 

momentos distintos estes procedimentos na obra foucaultiana, para os fins dessa pesquisa, se 

debruçará sobre os dois movimentos conjuntamente, por entender junto a Paul Veyne que são 

exercícios complementares, na medida em que o procedimento foucaultiano pode ser 

chamado, por um lado de uma história-genealogia por mirar as práticas e não os povos, e por 

outro pode ser considerado arqueológico, pois  
toda história é arqueológica por natureza e não por escolha: explicar e 
explicitar a história consiste, primeiramente, em vê-la em seu conjunto, em 
correlacionar os pretensos objetos naturais às práticas datadas e raras que os 
objetivizam, e em explicar essas práticas não a partir de uma causa única, 
mas a partir de todas as práticas vizinhas nas quais se ancoram. (VEYNE, 
2011, p. 282) 
 

  As fontes temáticas que caracterizaram o objeto de análise da presente pesquisa estão 

sendo constituídas a partir de levantamento bibliográfico. Trata-se de um trabalho com 

documentos e fundamentalmente com arquivos.  

 Em primeiro lugar, buscou-se traçar um estado da arte do recorte pretendido através da 

análise minuciosa das fontes teóricas já apresentadas no início desse projeto, assim como com 

a inclusão de outras na medida do necessário. 
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 Concomitantemente, o trabalho de imersão nas fontes temáticas a saber, as 

publicações em periódicos científico-acadêmicos selecionados na área da educação e na área 

da arte, além dos anais de eventos acadêmicos de arte-educação, possibilita tanto uma visão 

arqueológica dos discursos em torno da experiência, quanto uma possível genealogia de 

modos de experienciar a arte. 

 Tal opção da análise de discursos se dá, pois, na concepção foucaultiana, o discurso é 

(VEYNE, 2013, p. 17) "a descrição mais precisa, mais concisa de uma formação histórica em 

sua nudez", ou seja, compreende-lo, ainda que seja tarefa árdua, possibilitaria encontrar a 

emergência do acontecimento, despojando-se das generalizações que o banalizam. 

  O método foucaultiano de análise de discurso opera a partir de quatro procedimentos 

fundamentais: a inversão, a descontinuidade, a especificidade e por fim, a exterioridade, e a 

eles somam-se quatro noções reguladoras para a análise: acontecimento oposto à ideia de 

criação, série oposta à unidade, regularidade oposta à originalidade e a condição de 

possibilidade oposta à significação. Em articulação com a questão desta pesquisa, estariam 

estes princípios e procedimentos assim postos: 1) Num primeiro bloco, crítico - arqueológico, 

estaria o processo de inversão dos discursos pedagógicos, a fim de "procurar cercar as formas 

de exclusão, da "limitação e da apropriação" da noção de arte e de experiência nestes 

discursos; 2) Um bloco "genealógico" articulador dos outros três princípios acima descritos, 

estudando (idem, p.65-66) "a sua formação [discurso], ao mesmo tempo dispersa, descontínua 

e regular."  

 O que se pretende engendrar é o exame das relações dadas como naturais entre arte e 

educação, buscar averiguar os indícios sobre os quais elas se constituem e portanto, a sua 

emergência. Além de deslindar o que as une a priori, possivelmente, encontraremos as 

condições para que determinado tipo de experiência fosse convocada e não outro, assim 

como, em última análise seria uma reflexão sobre a experiência da arte na 

contemporaneidade. 

 A análise dos objetos desta pesquisa não poderia ser alienada da reflexão foucaultiana 

acerca da crítica e da noção de verdade, ambas de suma importância em sua obra. Para o 

pensador francês, em relação ao documento e a sua análise, fazer crítica, 
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considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se 
diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no 
interior e elaborá-lo [...]. O documento, pois, não é mais, para a história, essa 
matéria inerte através da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram 
ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela procura 
definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações. 
(2008, p. 7-8) 
 

 Em suma, não se trata aqui de julgar como mais adequado ou de rechaçar esse ou 

aquele discurso. O resultado esperado é por em movimento tais problemas, evidenciando 

relações, conjuntos e séries, a fim de proporcionar novas indagações, propondo fagulhas de 

desconfiança em forma de (SILVA, 1994. p. 244) "tentativas de escapar de qualquer 

enquadramento que postule como não-problemáticas as ideias iluministas de um sujeito 

fundante." 

*** 

1. Ressonâncias do percurso inicial 

 Se no momento anterior a ideia de experiência parecia reunir vestígios para 

desempenar a discussão entre arte e educação, apostando ali que a concepção de 

governamentalidade foucaultiana traria elementos para tal fito, neste momento da pesquisa, 

empenha-se mais em perscrutar ali nos discursos da educação o que se diz sobre arte, para que 

desse material saiam as ferramentas para lograr uma espécie de crítica do presente. 

 Calcada na noção de focos de experiência (FOUCAULT, 2010, p. 4): "formas de um 

saber possível, matrizes normativas de comportamento, modos de existência virtuais para 

sujeitos possíveis", procurar-se-á compor o arquivo temático a fim de atentar para o acento 

pedagogizante presente nas práticas artísticas e na sua solicitação por parte da educação.  

 O arquivo, no presente momento, é o principal foco da problematização da pesquisa, 

com ele estabelece-se uma certa relação passional à moda de Farge, de trabalho manual, de 

simples operações - pesquisar a recorrência de um grupo de palavras. Assim, um primeiro 

gesto de pesquisa foi inaugurado com a imersão nos trinta e quatro periódicos de educação 

organizados pelo grupo. Essa investida pretende dar conta de um estado da arte daquilo que, 

em educação, foi dito em torno das palavras arte, artista e artística(o). É importante salientar 

que, para a composição dessa fonte temática primária, ficaram de fora apenas os artigos que 

faziam estados da arte de qualquer outro objeto de pesquisa, e que entraram na busca do 
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trabalho pelo uso da expressão. Logo, todas as demais recorrências constituíram 

aprioristicamente essa fonte temática.  

 Esse primeiro movimento gerou cerca de 455 artigos com as palavras enunciadas arte, 

artista, artística/o. No entanto, foram descartados artigos que adotavam a palavra arte em sua 

acepção de bem fazer/maestria, bem como artigos cujo enfoque era o suficiente específico 

para o que tange o objetivo da pesquisa: arte afrobrasileira, arte marajoara, ilustrações de 

livros infantis, etc. Por fim, foram rejeitadas pesquisas que continham a palavra arte no seu 

resumo, porém, a partir da leitura do artigo pode-se perceber que a figuravam como apêndice 

do trabalho em questão. Portanto, para montagem do arquivo foram selecionados trabalhos 

nos quais arte figurava a temática principal do artigo. 

   Após uma primeira varredura foram selecionados 345 artigos. Com o fito de compor a 

fonte temática, a partir de uma primeira leitura dos resumos, pôde-se identificar constantes 

temáticas que possibilitaram a criação de categorias, que operam tão somente para 

organização do arquivo em questão. Ou seja, as categorias criadas não estão enunciadas nos 

artigos, elas advêm do manuseio dos resumos. Não se pretende, todavia, fincar o trabalho de 

análise do arquivo nessas categorias, que serão abandonadas ao passo que um segundo gesto 

arquivístico tenha sido tomado.  

 Um grande entrelançamento categorial dificultou a constituição de cada categoria de 

forma mais delimitada. Há textos que se enquadram em diversas categorias 

concomitantemente, por exemplo, num mesmo artigo encontra-se a argumentação sobre a 

importância da arte na infância, e ainda, subsumidas ali discussões sobre o desenvolvimento 

estético respaldadas nas teorias cognitivistas - categoria arte e dimensões psi, além de trazer 

em seu bojo a intenção de adotar a arte como um potencial de transformação social desde a 

infância - categoria arte e transformação social. Por procedimento inicial, optou-se por adotar 

o simples critério de ter no conjunto de palavras-chave a enunciação de palavras que 

remetiam diretamente a cada uma das categorias aventadas, ou ainda, de ter como objeto da 

discussão uma das categorias elencadas. Foram as seguintes: 
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Arte e domínios da psicologia - Quarenta e oito artigos manejam conceitos da psicologia e 

do construtivismo, ancorados em uma veia tecnocrática da pedagogia, buscando níveis de 

desenvolvimento da criança, do desenho, estético, e daí para fora. 

 

Epistemologia do Ensino da Arte - Quarenta e seis artigos se debruçam sobre as formas de 

ensinar e aprender arte, em geral, na escola. Aparecem ali as principais metodologias de 

ensino da arte, discussões sobre currículo, didáticas, etc. 

 

Arte e Formação de professores - Quarenta e dois artigos fazem parte dessa categoria que 

ora se voltam para a formação do professor de arte ora usam a arte para qualificar a formação 

do professor de qualquer outra disciplina, o alfabetizador, o professor de matemática, o que se 

vê na rápida olhada nos resumos é o duplo pastorado da natureza e da sociedade. 

 

Arte e emancipação/transformação social - Quarenta e um artigos versavam sobre tal 

temática, ao que parece bastante arraigados numa vertente pedagógica tributária de Paulo 

Freire e sua adoção por Ana Mae Barbosa - referência uníssona da área de Arte/educação 

(inclusive criadora desse filão). 

 

Arte e filosofia - Trinta e cinco artigos são devotados a discorrer sobre a relação entre arte e 

filosofia, desde Platão, Aristóteles, Deleuze e Foucault. Dewey aparentemente configura a 

principal recorrência temática (importante referencial para a discussão sobre experiência, já 

que a recepção de Dewey, no campo da Arte/Educação, em especial o seu Arte como 

experiência, é feita por Ana Mae Barbosa). 

 

Arte e infância - Vinte e um artigos trazem à baila a importância da arte na infância, e ali já 

fica bastante nítida a dificuldade imposta pelas categorizações, já que , pelo que pude ver, 

quase todos eles falam da infância tomando como discurso central o psicológico. 

 

Cultura Visual - Dezesseis artigos discorrem sobre a cultura visual e consequentemente 

depondo contra o ensino de Arte baseado na Proposta Triangular, principal corrente 

589



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

metodológica. A presença de artigos da região sul do país e centro-oeste localizam 

geograficamente onde esses estudos ganham maior destaque. 

 

Arte e instituições culturais - Quatorze artigos refletem sobre a relação entre a arte e as 

instituições culturais, particularmente, o museu. Alguns textos que valorizam a parceria entre 

museu e escola, outros falam do papel da mediação cultural para aquisição de repertório 

artístico e formação. 

 

Arte e Interdisciplinariedade - Os onze artigos apresentam a arte como um meio, de 

potencial interdisciplinar, que facilita o ensino das ciências, do meio ambiente e da geografia. 

 

Teorias da Arte - Quatro artigos, apesar de estarem inscritos no âmbito da educação, 

abarcam questões internas da arte. 

 

Outras artes - Sessenta e sete artigos tratam de cinema, dança, literatura, música e teatro, 

ainda que eles remetam à outras categorias já descritas, por exemplo a dança na formação 

corporal do professor, etc., optei, por crivar o arquivo naquilo que diz respeito às artes visuais. 

Essa categoria deve ser abandonada para que a pesquisa possa centrar o foco nas práticas das 

artes visuais. 

 Do ponto de vista da autoria, foi possível destacar alguns autores que publicaram com 

maior frequência ao longo dos 34 periódicos, são eles, Luciana Gruppelli Loponte, 

pesquisadora vinculada à Faculdade de Educação da UFRGS, tendo nove artigos acerca da 

formação do professor, seguida por Ayrton Dutra Côrrea, pesquisador da Faculdade de 

Educação da UFSM, tendo focado especialmente nas questões epistemológicas do ensino da 

arte (conforme categoria descrita), que publicou cinco artigos, Ricardo Ottoni Vaz Japiassu 

(UNEB) também conta com cinco artigos publicados acerca das relações entre teatro e 

educação e, por fim, Maria José Dozza Subtil (UEPG/PR), com também cinco artigos sobre 

música, educação e produção do gosto musical. Houve ainda alguns autores que publicaram 

quatro artigos cada, sendo alguns em coautoria, são eles: Ana Mae Barbosa (USP - 

Mackenzie), Marilda de Oliveira (UFSM), Maria Emília Sardelich (UFPA), Marcílio de 
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Souza Vieira (UFRN), e Graciela Rene Ormezzano (UPF). Com três artigos publicados: Ana 

Luiza Ruschel Nunes (UEPG/PR), Cynthia Farina (IFSul), e Mirian Celeste Martins ( 

Mackenzie). Os demais duzentos e quarenta e sete artigos foram escritos por autores que não 

voltaram a publicar nos periódicos analisados. 

 Vale reforçar que para a manufatura do arquivo - ainda temático, tais categorias bem 

como a maior presença de alguns autores prestam-se tão somente como um primeiro modo de 

endereçamento aos escritos, uma vez que não se pretende alçar nem um tipo de analítica 

representacional desses discursos.  

  

2. Porvires 

 Uma vez instituído esse primeiro gesto - um estado da arte, há ainda o interesse em se 

fazer também o levantamento bibliográfico nos periódicos científico-acadêmicos de arte, no 

sentido contrário, sob a pergunta proferida por Giorgio Agamben (2013, p. 352): "qual é o 

lugar da arte no presente?", o presente tomado como endereçamento direto dos arquivos 

mobilizados. A operação que se entrevê é a busca pelos discursos em torno da educação. Isso 

porque não só se percebe uma espécie de governamentalidade pressuposta na conjunção entre 

arte e educação, mas porque a via é de mão-dupla - também as práticas artísticas parecem 

constituir uma forma de governo irrecusável e de cunho também educacionalizante e 

educacionalizado.   

 Seguindo o trilho proposto por Agamben, parece pujante lançar o olhar sobre a 

máquina artística que se engendrou desde as pré-vanguardas artísticas, os denominados 

movimentos impressionista, simbolista, fauvista, etc., que operam sob a tríade artista - 

operação artística - obra, para (idem, p. 361) "abandonar também a ideia de que haja alguma 

coisa como uma suprema atividade artística do homem."   
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Resumo 
Esse artigo aborda algumas notas sobre a formação da identidade em função do contato com o 
comportamento da sociedade ao redor do indivíduo, sendo que esta mesma identidade se materializa 
na visualidade. E estas se assemelham e se diferem no contexto social, essas interações que dão 
sentido a diversidade. A problemática deste trabalho surge com a experiência da não 
aceitação/estranhamento frente à diferença, da diferença das identidades padronizadas, da diferença de 
professores que não seguem normatividades quanto à visualidade de seu ser. Apresentando assim 
algumas considerações quanto à representação visual que docentes homossexuais do sexo masculino e 
suas identidades em face dos impasses encontrados nas escolas quanto à aceitação da diversidade 
enfrentam, pois o sujeito homossexual consciente de si e dos outros a sua volta, vivencia lutas diárias 
contra a padronização de comportamentos, representações visuais e identidades; assim objetivando a 
identidade homossexual de docentes e como a mesma é problematizada na escola, tanto em âmbito de 
representações visuais, quanto nos diálogos sobre orientação sexual em si. Para que assim possamos 
reconhecer que cada qual se realiza no mundo por meio do que conhece e que nas diferenças que 
surgem as justificativas para se problematizar preconceitos, opressões e dogmas propagados pela 
normatização das identidades, principalmente na normatização da visualidade de um docente. 
Palavras-chave: Identidade. Homossexualidade. Prática docente. 

Introdução 

A construção das identidades e os modos de comportamento perante a sociedade 

desenvolvem-se em diálogos culturais que construímos desde o início de nossas relações com 

outras pessoas no mundo. Nesse sentido, a forma como externamos nossas identidades 

encontra suporte na assunção de um estilo visual que alcance as demais pessoas de nosso 

meio e lhes transmita, de alguma maneira, os símbolos que nos apresentam ao grupo em si. 

                                                 
1 Graduado em Artes Visuais - Licenciatura – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande, 
MS. Membro do Núcleo de Investigação de Fenomenologia em Artes (NINFA/UFMS). E-mail: 
marllon.caceres@gmail.com. 
2 Doutor em Educação: pela UFSCar/São Carlos - SP. Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado. Líder e pesquisador do Núcleo de 
Investigação de Fenomenologia em Artes (NINFA/UFMS). Pesquisador Associado da Sociedade de Pesquisa 
Qualitativa em Motricidade Humana (SPQMH) da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: 
Paulo.antonini@ufms.br.  
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As representações visuais contribuem assim como os espelhos, para a constituição de 

maneiras e modos de ser. As representações derivam-se e ao mesmo tempo interagem de e 

com as formas de relação que cada ser humano estabelece, também com as formas de 

socialização e aculturação nas quais cada um se encontra imerso desde o nascimento e no 

decorrer da vida. Essas formas de relação contribuem para dar sentido à sua maneira de sentir 

e de pensar, de olhar-se e de olhar, não a partir de uma posição determinista, mas em 

constante interação com os outros e com sua capacidade de agenciamento (HERNANDEZ, 

2007, p.31). 

Paradoxalmente, ao levantar buscas sobre o termo identidade visual nos sites de 

pesquisa, o maior índice de referências, inclusive com a orientação deste como um conceito, 

referem-se ao design e seus guias de trabalho. O paradoxo destacado é aquele que indica uma 

necessidade de adequação de fórmulas, símbolos, cores, estilos, a um padrão previamente 

estabelecido, inferindo no comportamento das pessoas e ordenando, elementos visuais que 

procuram ajustar cada uma das pessoas a uma massa humana que se reconheça 

significativamente. 

 
Nossas roupas, nossos acessórios, os objetos que usamos, as músicas que escutamos, 
os filmes e espetáculos a que assistimos, os livros que lemos ou deixamos de ler, os 
alimentos que ingerimos, os lugares que freqüentamos, tudo nos constitui como 
sujeitos identificados com a cultura que consumimos em variadas manifestações. 
(GOMES, 2001, p.202). 

 

Em experiências recentes no contato com o meio escolar, na fase de estágio 

supervisionado de Artes Visuais nas escolas públicas municipais de Campo Grande, MS, 

emergiram, por um dos autores deste trabalho, os incômodos a respeito da não aceitação e não 

entendimento das diferenças, especificamente aquelas que, visualmente perceptíveis pela 

assunção de um estilo de vestimentas, de corte de cabelo ou adereços, vai de encontro à 

normatização da imagem do professor. Este texto apresenta algumas considerações em torno 

da representação visual que docentes homossexuais do sexo masculino em face de sua 

identidade, podem encontrar em seu cotidiano de trabalho. 

Como forma de respeitar a proposta pela qual se estrutura este texto, reforçamos que 

o indivíduo homossexual politicamente situado, com consciência de si e daqueles que 
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transitam a sua volta, vivencia uma luta diária a fim de existir em face de uma padronização 

massiva de comportamentos, representação visual e identidades, entre tantos outros elementos 

que se constituem a partir das práticas sociais humanas. Nesse sentido, Molina e Figueiró 

(2012, p.58) apontam ser fundamentais as reflexões de como o convívio em sociedade se 

apresenta na prática em si: 

 

[...] as desigualdades entre os sexos e a marginalização dos homossexuais 
acabam gerando vítimas de uma sociedade inacabada, de repressão, opressão 
e desinformação. Por fim, esta sociedade está em constante afirmação dos 
preconceitos por meio de uma conduta sócio-cultural discriminadora. 
Acreditamos que a alternativa para eliminar a homofobia seria 
problematizar, isto é, estimular a reflexão a todo o momento em que a 
assimetria entre os gêneros e as diferentes orientações sexuais 
(heterossexuais, homossexuais e bissexuais) manifestam-se no cotidiano. 

 

Com o objetivo de compreender de que modo à identidade homossexual, em 

docentes, é problematizada na relação escolar, é dada visibilidade à fala de três professores 

de artes visuais da cidade de Campo Grande, MS, para em conjunto com os autores deste 

artigo, em sintonia com a teoria utilizada para aporte da temática aqui abordada, oferecer 

elementos que contribuam para o alcance desse objetivo. 

A identidade e a autoimagem do docente.  

Palavra derivada do latim Identitas, o conceito de identidade comporta três definições 

(ABBAGNANO, 2015): identidade como unidade de substância; identidade como 

possibilidade de substituição; identidade como convenção. Envolvendo princípios e sentidos 

que priorizam uma unidade essencial, como igualdade em reciprocidade ou como 

reconhecimento de critérios estabelecidos por um meio, o fio de ligação destas se encontra nas 

relações do idêntico, ou do igual. Essas definições, entretanto, receberam novos olhares na 

contemporaneidade, como aponta Oliveira et. al. (2014): 

 
A identidade pode ser definida como um conceito extremamente subjetivo, pois se 
refere mais a experiências psicológicas do que a uma essência objetiva de cada 
indivíduo, envolvendo níveis de autorepresentação individual e em grupo. Assim, a 
identidade não é uma unidade indivisível: ela é multifacetada, consistindo de 
autorepresentações que se diferenciam umas das outras (p.411). 
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Considerando essas perspectivas e também o movimento modelar que estrutura esse 

texto, o pensamento de Stuart Hall (2014) traz contribuições de cunho significativo para a 

busca da compreensão pretendida. Para este autor  
 
À medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 
menos temporariamente. (HALL, 2014, p.13). 
 
 

Nesse sentido, sair do modo “foi minha mãe que me deu” de se vestir é um tanto 

difícil, uma vez que as forças midiáticas que legitimam o idêntico estético nas representações 

sociais têm impacto cultural significativo em nossa sociedade (LEMOS et. al, 2008; 

MALDONADO, 2006; GOMES, 2001) e as perspectivas de aceitação e reconhecimento entre 

os pares, introjetadas ao longo de nossa vida enquanto construímos e modelamos nossa 

imagem para os outros, dialoga simbolicamente com o que nos é habitual, como também 

observamos na fala de Thiago:  

 
[...] minha identidade [...] é [...] histórica, construída. Não há como você construir 
algo sem ser dentro da história por mais pós-modernos que podemos ser [...]. Nada 
vem do nada, assim: simplesmente surge. [...] vem muito a questão de identidade na 
minha família, [...] de não precisar me [...] esconder. [...] eu me vejo como que 
identidade sempre em transformação, né? Eu não consigo me aceitar nesse momento 
sendo só uma coisa, como eu disse, você perguntar “quem é você? ”... Aí, eu sou 
Thiago professor, eu sou Thiago performer, sou Thiago não sei o que, eu não sou o 
Thiago eu posso ser qualquer outra coisa [...] (GONÇALVES, 2016, p.56). 
 
 

Em acordo com Thiago, e ampliando essa discussão na abordagem dada por Silva 

(2000), também compreendemos que tanto as identidades, quanto as diferenças, só adquirem 

significação a partir e dentro das culturas e dos sistemas simbólicos em que se constituem 

legitimadas pelo sentido discursivo que as linguagens caracterizam. Nesse aspecto, abstrato, 

esses conceitos na contemporaneidade são instáveis e não adequados às determinações. 

No contexto dessa relação cultural, temporal e, trazendo a questão para a 

representação visual, cujo acesso temos também pelas manifestações artística, é oportuno ao 

diálogo que objetiva a compreensão da assunção de quem somos, observarmos também o 
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como alguns artistas que declaram sua homossexualidade, materializam essa temática em sua 

obras. Justifica-se essa abordagem em Stuart Hall (2014, p.17) para quem: “[...] o sujeito 

moderno emergiu num momento particular (seu ‘nascimento’) e tem uma história, segue-se 

que ele também pode mudar e, de fato, sob certas circunstâncias, podemos mesmo contemplar 

sua ‘morte’”, considerando-se também que: 

 
As manifestações culturais contemporâneas de identidade e gênero convergem para 
abordagens cada vez mais transversais. Nos projetos de cinema, televisão e vídeo 
não é diferente. Temáticas insólitas sobre identidade e gênero – feminino, masculino 
e adjacências – são propriedades inscritas pela nova ordem dos discursos que 
aparecem nos produtos audiovisuais no Brasil e no Mundo. Entre estereótipos e/ou 
provocações alucinantes, esse inscrever de identidade e gênero no filme 
contemporâneo aposta num trânsito performático que representa o próprio panorama 
da diversidade sexual: da drag queen à travesti, da transexual à transformista ou 
caricata. Um trânsito erótico, singular e conceitual permeia as múltiplas variantes 
entre gays, cross dressers e afins. (GARCIA, 2004, p. 265). 
 
 

Leonilson, um artista brasileiro, nascido em Fortaleza no ano de 1957, usava suas 

vivências – assumidamente homossexual – para fazer de suas produções um “diário de si”, 

onde compartilhava seus amores, medos e angústias representando os conflitos de vida do 

homem moderno. O artista, que iniciou uma formação superior em artes plásticas, não a 

concluiu, deixando-a pela carreira e afirmava que ser gay em meio a sociedade com a qual 

convivia era o mesmo que ser judeu em meio ao nazismo. Em uma leitura de ordem pessoal 

vejo o conflito/incômodo que o artista vivenciava na obra Leo Não consegue mudar o mundo 

(Fig. 1) de 1989.  

 
Figura 1: Leonilson. Leo não consegue mudar o mundo, 1989. Acrílica s/lona. 
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Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural disponível em: < http://zip.net/bts7fK> Acesso em 05 de abr de 2016. 

 

Neste trabalho, Leonilson representa um coração em um fundo vermelho com 

palavras soltas (luzes, abismos) e outras palavras vinculadas ao coração (solitário, 

inconformado). Ao representar uma imagem do coração, tendo em volta palavras pejorativas 

o artista compartilha a pressão que vivia em sua homossexualidade. No que diz respeito à 

assunção de sua identidade e do diálogo que o artista traz para sua presença no mundo, 

recorremos ao seu texto “A arte e eu”, catalogada por Cassunde (2011, p.17-16):  

 
A arte é uma conseqüência do homem. Ele a percebeu, a pintou, a transportou, 
ridicularizou e a optou. Ela é uma expressão sensível aos nossos pensamentos, 
sentimentos. Ela é perceptível, palpável, gostosa, às vezes possui até sabor! Eu acho 
que arte é o fundamento de tudo! Tudo saí dela e pra ela volta. Ela é a balança entre 
o lógico e o ilógico, entre o real e o sobrenatural, ela é a cultura e a improvisação, 
ela estimula dilui e relaxa. Não posso viver sem ela, não podemos, falar é uma arte, 
sentir é uma arte, ouvir cheirar, andar, fazer e pensar também.  
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No sentido da leitura que se faz do homossexual, que segundo Longaray e Ribeiro 

(2009), deve ser compreendida – pelo viés dos preconceitos que caracterizam a sexualidade – 

também em sua construção social, cultural e histórica, considerando que as diferenças ainda 

lutam com o estranhamento visível nos olhares e com o consequente julgamento das pessoas 

em sua totalidade. Corroborando com essa reflexão, a professora Pamella, transexual, 

compreende que:  

 
[...] se a gente tem discussões na escola sobre a existência e como respeitar [...] o 
outro, não só respeitar o outro, mas entender aquela pessoa ao menos, né? [...] Você 
quer que aquela criança seja uma coisa, aí aquela criança não é, né? É um gay. A 
gente tem casos, né? De gay também, né? Que são expulsos de casa por serem gays 
e isso acontece também com as travestis e transexuais, então é... Uma problemática 
precisa ser discutida dentro da escola e a presença de um professor ou uma 
professora trans na escola é extremamente assim, importante porque é... Mostra que 
aquela pessoa não está marginalizada, né? Professor que é visto na nossa sociedade, 
apenas visto não valorizado, como formador de opiniões, como a pessoa que, que... 
Que... Tráz referências, né? Então a pessoa que está tendo uma professora ou 
professor transexual ou travesti, nas salas de aula têm um exemplo, entendeu? De 
alguém que venceu o preconceito, venceu barreiras de sociais e estão ali, né? 
Tentando além de ganhar o seu ganha pão, né? Óbvio. Estão ali fazendo um trabalho 
social também, né? Como formadores de opinião e tal. E porque não ter uma 
referência de uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, por que não? 
(GONÇALVES, 2016, p.35). 
 
 

Lidar com uma sociedade que se institui no convívio entre pessoas diferentes, mas 

que não aceita a representação visual que essas pessoas escolhem para manifestar sua 

identidade, revela-se um obstáculo para as que essas pessoas possam se sentir aceitas, 

desenvolvam-se profissionalmente, e se valorizem como seres humanos. Nesse contexto, 

desvela-se necessária uma postura de aceitação – em amorosidade, como conceitua Paulo 

Freire (2000) – dentro do espaço escolar, uma vez que é neste espaço que se realizarão, na 

maioria das vezes, os primeiros contatos com as diferentes identidades distintas daquelas do 

núcleo familiar. Esse espaço, local atravessado por conflitos sociais e culturais (OLIVEIRA, 

2002), ainda nos dias de hoje é carente de relações que se constituam em torno de um 

convívio que aceite o outro sem a necessidade de enquadramentos, pois:  

 
[...] tanto ao negligenciarmos as diferenças, igualando os desiguais, quanto ao 
negligenciarmos a igualdade, no que se refere aos direitos individuais, culturais e 
sociais de fazermos nossas próprias escolhas, estamos nos afastando das 
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possibilidades de construção de uma sociedade democrática e multicultural 
(OLIVEIRA, 2002, p. 53). 

 

Nas ações práticas, a estrutura pedagógica escolar ainda apresenta resistência frente às 

diferenças, se pautando em um pensamento reacionário de negação e ocultamento do que não 

corresponde às premissas das regras simbólicas que visam constituir uma sociedade 

hegemônica. Se visualmente perceptíveis, as diferenças são recebidas com desconfiança e 

condicionadas à marginalidade, como identificamos principalmente nas relações raciais, de 

gênero e sexuais, como também observa o professor Laury (CÁCERES, 2016), ao relatar a 

tentativa frustrada que experienciou quando tempo problematizar essa questão em sala de aula 

com um grupo do nono ano: 

 
Quando resolvi ter essa conversa, tipo todo mundo ficou sem graça, entendeu? 
Ninguém queria conversar. Porque querendo ou não, parecia ser uma coisa normal 
entre eles que eram do nono ano, mas assim isso de tá aluno e professor era uma 
coisa distante justamente acho que porque ninguém faz isso, sabe? Ninguém fala 
sobre orientação, [...] mas aí eu achei que seria uma aula legal e um momento onde 
todo mundo ia participar, e todo mundo ficou sem graça ninguém quis falar nada, 
sabe? [...] Essas discussões se tivesse desde de lá do pré ou primeiro, segundo, 
terceiro ano seria uma coisa normal dentro da escola, entendeu? Eles não [...] 
tratariam isso com uma certa vergonha ou coisa do tipo, sabe? Que seria uma coisa 
normal da escola (GONÇALVES, 2016, p.54). 
 
 

Para Souza (2014), os valores simbólicos adquirem determinantes sociais pautados em 

uma visualidade que se estrutura por escolhas estéticas responsáveis por afetar 

intersubjetivamente as relações humana ao potencializar a exaltação: “[...] de um conjunto 

hegemônico e homogêneo: branco, heterossexual e dominante” no qual as diferenças são 

naturalizadas como indicadores de grupos marginais. Segundo o autor, essa significação 

encontra-se arraigada nos costumes de origem colonial, de alcance histórico e relacionada 

com códigos de origem moral: 

 
E nesse contexto, é frequente nos depararmos com pessoas que trazem para si a 
defesa de uma ética moralista, na qual distorcem situações e princípios a fim de se 
motivarem e à outras pessoas, orientando comportamentos disciplinados por valores 
quase sempre alheios ao encontro intersubjetivo – de respeito – entre seres humanos. 
Assim, é comum ouvirmos dos responsáveis pela continuidade dessa postura, 
argumentações que elogiam a própria coerência em detrimento de outras pessoas, 
mesmo quando, ao sentirem-se seguras de si, essas pessoas utilizem-se de 
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instrumentos de dominação ideológica e opressora para manter uma posição de 
destaque perante o grupo. (SOUZA, 2014, p.96). 
 

Nesse contexto, Souza (2014) sinaliza que é indispensável que o papel docente seja de 

mediação nas relações, promova a troca de conhecimentos, estimule o respeito ao outro, 

desafie a postura crítica reflexiva, exercite o diálogo para resolução dos conflitos. Sobretudo é 

necessário ouvir o corpo discente nessa relação: 

 
Quem começa uma comunicação, deve ter um projeto para esse fim. Um projeto de 
comunicação, para que não se fechem as portas do diálogo. Se o professor, patrão, 
pai, chega determinando comportamentos ou ideias que ele pensa que os outros têm, 
ele não apenas está desrespeitando os demais como também está impedindo que suas 
palavras tenham algum alcance, ressoando significados. Ouvir o que se tem a dizer 
ou o que se quer saber é parte do projeto dialógico e deve ser parte da metodologia 
assumida por quem se manifesta. (SOUZA, 2014, p.64). 
 

Se nos posicionarmos em contato aberto frente às questões de ordem social na 

contemporaneidade, levantando questões em sala de aula a respeito das minorias e, enquanto 

grupo social, o sentido que esse convívio nos traz, o diálogo respeitoso e coerente como 

atitude pode prevalecer e as identidades, em suas diferenças, terão oportunidade de ser 

consideradas como parte do grupo.  
 

O fato de que projetamos a “nós mesmos” nessas identidades culturais, ao mesmo 
tempo internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 
contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 
ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar 
uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos 
quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais 
unificados e predizíveis. (HALL, 2014, p.11) 

 

Com o passar do tempo o modo como nos apresentamos ao meio em que vivemos se 

transforma e assume características culturais de sua temporalidade, pois “[...] a subjetividade, 

no plano da percepção, não é senão a temporalidade, e é isso que nos permite preservar no 

sujeito da percepção a sua opacidade e sua historicidade” (MERLEAU-PONTY, 2006, 

p.321). A identidade materializada na visualidade, que incentiva o desenvolvimento de 

atitudes de rejeição ou de preconceitos frente à sexualidade, frente ao gênero, devem ser 

constantemente problematizadas em face da normatividade imposta que visa a 

homogeneização dos homens e das mulheres em um padrão.  
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Devemos nos lembrar que não há explicações que fundamentem existencialmente a 

superioridade de um sobre os outros, nada além de discursos baseados no tradicionalismo e 

conservadorismo. Devemos sempre questionar o papel humano definido pela sociedade atual, 

como ele acontece e porquê. 

Considerações Finais 

O ser humano dispõe ao mundo um comportamento que é formado de intenção e 

sentido, assim cada qual se realiza no mundo por meio do que conhece, respondendo com 

seus comportamentos aos estímulos e trocas que realiza. Ao trazer neste estudo um recorte 

das asserções que contribuem para a visibilidade dessa condição no trabalho docente, observa-

se que ainda há muito a ser investigado, desvelado, problematizado e proposto no que diz 

respeito à presença de docentes homossexuais nas escolas, como observamos na fala de 

Laury: 

 
[...] eu acho que dentro da escola não existe isso, entendeu? Não existe mesmo. [...] 
já teve momentos que eu queria muito poder falar algumas situações que já 
aconteceram assim, comigo e dentro da sala de aula, mas ai quando eu penso em 
falar eu sei que eu não posso, entendeu? Porque tem escola que assim, que é mais 
fechada e isso, sabe? E aí você fica sem pra onde seguir. (GONÇALVES, 2016, 
p.39). 
 
 

Observamos por experiência que ainda é tênue o convívio com as diferenças – 

quaisquer que sejam elas, nas relações sociais e, levantar estas reflexões constituam um 

pensamento sobre a vida do ser humano no mundo, em convívio social que se ampara por 

respeito ao outro e, nesse aspecto, educação se potencializa como uma ferramenta importante 

para o desenvolvimento de pensamentos e posturas respeitosas à historicidade e às diferenças. 

Nas palavras de Merleau-Ponty (2006):  

 
É a sexualidade que faz com que um homem tenha uma história. Se a história sexual 
de um homem oferece a chave de sua vida, é porque na sexualidade do homem 
projeta-se sua maneira de ser a respeito do mundo, quer dizer, a respeito do tempo e 
a respeito dos outros homens (p.219). 
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Nesse sentido, ter consciência de nossa ação é importante, pois esta se realiza na 

problematização dos dogmas e preconceitos impostos e propagados pela normatização de 

padrões comportamentais humanos. A partir do momento que se leva a discussão sobre 

gênero para a sala de aula, mediada pelas expressões artísticas, temos o espaço para a 

discussão que tanto precisamos para a contemporaneidade, tendo em vista que, ignorar que as 

diferenças – não somente de orientação sexual – existem e são mensuradas como aceitas ou 

não, é um retrocesso na construção de pensamento e na compreensão de mundo. Como 

lembra Freire (2000): 
 

A escolha e a decisão, atos de sujeitos, de que não podemos falar numa concepção 
mecanicista da história, de direita ou esquerda, e sim na sua inteligência como 
tempo de possibilidade, necessariamente sublinham a importância da educação. Da 
educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da decisão, 
da transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da 
imobilização, da permanência possível das estruturas injustas, da inserção crítica 
nele, quanto a serviço da realidade tida como intocável. Por isso, falo da educação 
ou da formação. Nunca do puro treinamento. Por isso, não só falo e defendo mas 
vivo uma prática educativa radical, estimuladora da curiosidade crítica, à procura 
sempre da ou das razões de ser dos fatos. (p.27) 

 

Afinal conhecimentos, identidades, diferenças, podem até se materializar em 

visualidades, mas estão presentes no mundo e em diálogo encarnado de existência e troca 

mútua. A representação visual que escolhemos para a materialização de nossa identidade não 

se encontra guardada dentro do bolso de uma vestimenta, e dialogar sobre ela nos parece ser 

indispensável para as práticas sociais no campo da Educação. 
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Resumo 
O que entendo por corpo cênico pedagógico? Já sei que não é o mesmo corpo disciplinado! 
Apreendendo que esse corpo não está situado no espaço da sala de aula disciplinar. Percebo que este 
corpo não se movimenta como o corpo da academia da educação física. Como entendo também que 
esse corpo não é um corpo exclusivamente disposto a movimentar-se/educar-se/dançar apenas danças 
clássicas e/ou modernas. Portanto, este corpo está em um lugar/espaço situado na dança/academia e na 
rua, bem como na escola e no movimento do “entre”: um espaço/lugar que não se situa no saber 
disciplinar, moderno de natureza dúbia. O “entre” aqui é compreendido como um lugar diferente de 
meio, contrário ao lugar do centro, avesso aos lugares das margens, mas é um lugar da especificidade 
biogeográfica. Portanto, a investigação neste trabalho dar-se-á na intenção de primeiro discutir o 
“lugar” em que esse corpo dança, movimenta e flexiona: um lugar desse corpo (re)existente. Para 
sustentar a discussão tomo das reflexões sobre o corpo, no sentido amplo do termo, a partir de teóricos 
como: Klaus Vianna, Thérèse Bertherat, Marcia Strazzacappa, Laban, Isabel Marques, Eleonora 
Fabião, entre outros colaboradores que validam corpos dançantes que encenam hoje nas escolas, 
espaços artísticos bem como onde esses corpos quiserem. Para ilustrar as discussões desse corpo 
outro, bem como as reflexões discutidas que sustentam esse corpo em evidência, os corpos dos 
bailarinos do espetáculo “Cultura Bovina?” do Grupo Ginga Cia de Dança serão tomados como 
(contra)modelo do corpo cênico pedagógico que pretendo discutir. Um corpo inscrito no intervalo do 
entre. Sustenta também a discussão autores que tratam do lócus enunciativo da fronteira 
(Brasil/Paraguai/Bolívia) (Bessa-Oliveira e Nolasco) como lugar produtor de arte, cultura e 
conhecimento que atravessam os dois lados da barra (“/”) que separa lados supostamente opostos. 
Palavras-chave: Dança. Cultura Sul-Mato-Grossense. Grupo Ginga Cia de Dança. 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa que a primeira autora vem desenvolvendo como TCC – Trabalho de 
Conclusão de Curso – do curso de Artes Cênicas da UEMS, sob a orientação do segundo autor, cujo título é: 
“DOS SALÕES CLÁSSICOS ÀS RUAS DAS CIDADES: UMA LEITURA DOS CORPOS QUE DANÇAM NAS 
ESCOLAS”. 
2 Acadêmica do 3º ano do Curso de Artes Cênicas da UEMS, Bolsista PIBIC/Modalidade Avançada 
UEMS/CNPq – 2016-2017. E-mail: marina.m.noronha@gmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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Introdução 

O corpo cênico pedagógico é um corpo do “entre”! Um entre que se situa no intervalo 

da entrada para a sala de aula, no intervalo da rua entre a academia e, não diferente no lugar 

desconhecido para o corpo que quer apenas dançar balé e/ou jazz. Ou seja, este corpo não está 

exclusivamente inscrito na ideia que temos de corpo disciplinado, fisicamente “preparado” e 

não é também o corpo que tem especificado os movimentos das danças clássicas e modernas 

como únicas diretrizes. Portanto, este corpo cênico pedagógico é diferente! Onde então estará 

esse corpo? Uma coisa é certa: ele não se divide entre razão e emoção. Pois, ao contrário da 

ideia do entre ainda a ser aqui discutido, já que não está de todo formulado, esse corpo 

certamente se inscreve na relação concreta de sensibilidade biográfica e na razão do 

movimento simultaneamente.4 

Deste modo, o corpo movimenta-se “entre” outros corpos/lugares, dando sentidos 

variáveis a lugares outros que a ele se atribuem. Neste sentido, é importante o caminho 

trilhado por esses corpos. O corpo direcionado da academia, da educação física e entre estilos 

clássicos e modernos, por exemplo, trazem em seus corpos a rigidez dos movimentos que 

ainda são marcados, sincronizados e sistematizados pela técnica. O corpo pensado na dança 

hoje é um lugar de possibilidades sempre (re)inventadas, sempre para descobertas e a serem 

descobertos. Não só as paridades biológicas o definem, mas fundamentalmente, trazem 

significados outros que podem nos levar para o entendimento desse corpo que si-move-se 

“entre” danças que ilustram nossa ideia do corpo cênico pedagógico.5 

Em contrapartida, ao propor o corpo que dança lugares outros, precisamos situa-lo 

também em outras possibilidades como, por exemplo, no espetáculo “Cultura Bovina?” do 

Grupo Ginga Cia de Dança, em que os corpos dos bailarinos ao assumirem a ideia do animal 

(boi) e ao insinuarem o animal, eles se inscrevem entre “no” corpo. Ou seja, os corpos-boi-

bailarinos estão mais no lugar do “entre” do corpo humano e obviamente do corpo bicho, que 
                                                 
4 A ideia de corpo cênico pedagógico está assentada na formulação dessa ideia de espaços ocupados por corpos 
não reconhecidos como corpos que dançam as danças das academias, sejam elas do conhecimento, sejam as 
acadêmicas de preparação física. 
5 A ideia de si-move-se está melhor desenvolvida em outros trabalhos do professor Bessa-Oliveira (2014, 2015 e 
2016) que vem discutindo faz muito tempo a autonomia da arte/corpo como produtores de conhecimento a partir 
de si próprios. Portanto, no caso aqui discutido para o corpo, este corpo tanto si move, tanto quanto move-se por 
conta própria. Obviamente, entendendo Bessa-Oliveira, em constante troca/transmissão de conhecimentos com 
os outros vários corpos em seu entorno. 
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tem a sua formatação enquanto bicho livre e a sua (re)formulação do corpo humano enquanto 

corpo formatado constituído pelo pensamento moderno. Um quer se tornar o outro! Ilustra 

visualmente essa primeira ideia, a imagem da figura 1 que traz o corpo-humano tornado 

corpo-boi através de luz, imagem e movimentos e efeitos especiais de manipulação da 

imagem sobre a pele. 
 

Fig. 1. Imagem da performance do Grupo Ginga Cia de Dança espetáculo “Cultura Bovina?” 

 
Fonte: A partir do Youtube6 

 

Evidencia a partir do que foi suscitado que o corpo que trato não é o mesmo corpo, de 

razão e emoção separados, construído pelo pensamento moderno e não é também um corpo 

descartado sem autorreconhecimento. O corpo cênico pedagógico que venho tentando 

construir tem mais a ver com corpos que foram apagados pelo pensamento hegemônico 

europeu e que precisam, a todo custo, serem exumados pelos pensamentos contemporâneos: 

sejam esses na educação, nas acadêmicas, nos espaços expositivos, sejam nas ruas das cidades 

que cada vez maiores e mais multíplices têm apresentado corpos quase estranhos. 

O corpo cênico pedagógico = Corpos outros na escola  

Tomando dessas questões exibidas, aproveito para pensarmos nas (re)significações do 

corpo/dança também no âmbito da sala de aula, já que o corpo que frequenta a escola não é 

mais o mesmo corpo do passado. O corpo não pode ser um lugar onde as informações 

                                                 
6 Todas as imagens do espetáculo “Cultura Bovina?” do grupo Ginca Cia de Dança foram extraídos do vídeo do 
espetáculo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wL5UKlLwUfM – acessado em: 03/08/2017. 
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meramente passam, o corpo é um lugar múltiplo de ações que significam ideias relevantes de 

corpos outros como o corpo cênico pedagógico. A ideia não é estruturar corpos em modelo 

padrão. O corpo aqui em reformulação, pensado para aulas de dança, não é condicionado em 

técnicas, mas sim corpos que si-movem-se e possam flexionar-se como corpos (re)existentes 

nos “entre” lugares das salas de aula. Portanto, há muitos questionamentos que corroboram 

pensar os corpos na atualidade, a exemplo de qual corpo temos/pertencemos, a ideia do corpo 

“perfeito” ainda dita regras. Sobre isso se posiciona Bessa-Oliveira: 
 

E essa noção de corpo perfeito nas diferentes instâncias está assentada no cogito 
cartesiano “penso, logo existo”! Portanto, um modelo de corpo Moderno que 
desassociou a razão e emoção. Ou seja, na arte o corpo que dança, por exemplo, não 
pensa; na cultura o corpo da mulher não produz conhecimentos, por que aquele 
pensamento delegou esse direito/dever apenas ao homem; na economia o corpo que 
tem poder é o corpo do centro sobre os muitos corpos marginais; na política, quem 
dita leis são os corpos políticos dos homens e nunca a mulher que não tem voz 
menos ainda tem direito à política, e, igualmente na educação o corpo que aprende e 
ensina é o corpo branco, fálico e eurocêntrico em detrimento dos outros muitos 
corpos: indígena, negro e mulato, para lembrarmos-nos apenas dos que compõem a 
formação brasileira, que não são gentes, e obedecem. (BESSA-OLIVEIRA, 2017, p. 
2) 
 
 

Entendendo corpos outros como o corpo cênico pedagógico que não é pensado de 

forma sistematizada para os espaços da sala de aula, bem como são corpos pensados para a 

dança contemporânea, minha inscrição desse corpo está na emergência de resituar o “lugar” 

desse corpo outro. Percebe-se que esse corpo não se vale do corpo das academias da educação 

física, como entendo também que esse corpo não é um corpo exclusivamente disposto a 

mover-se pelas danças apenas da tradição. Portanto, esse corpo está em um lugar/espaço 

situado na dança/academia e na rua ao mesmo tempo, bem como na escola e no movimento 

do “entre” nos espaços de dança e de produção de conhecimento: um espaço/lugar que não 

situa única e exclusivamente no saber disciplinar moderno de natureza ambígua. O “entre” 

aqui é compreendido como um lugar diferente de meio, contrário ao lugar do centro, avesso 

aos lugares das margens, mas é um lugar das especificidades biogeográficas. E, segundo 

Bessa-Oliveira e Nornha (2015), o conceito de biogeografia está para a ideia de ocupar um 

lugar que não se inscreve no centro porque é o lugar moderno por natureza imposta, também 

não é a ideia ocupar o lugar da margem, pois foi delegado pelos discursos dos poderes 
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hegemônicos aos menos favorecidos. Portanto, o corpo cênico pedagógico é um corpo 

biogeográfico – bio-sujeito, geo-espaço, grafia-narrativas – específicos construídos a partir de 

seus próprios conhecimentos em constante alterações com os conhecimentos dos outros 

corpos. 

Pensando na hibridez dos corpos em discurso, tem muito a contribuir para o corpo 

cênico pedagógico um olhar preciso e sensível do professor para o entendimento do aluno no 

âmbito escolar. Partindo desse pressuposto, corpos que transitam lugares/outros da escola 

evidenciam locais que muitas vezes não os são permitidos acessar. Os corpos dos alunos da 

atualidade ainda continuam disciplinados e silenciados dentro da escola. Considerações outras 

como possibilidades e partindo da sistematização que legitima o corpo do aluno de forma 

outra, que o corpo educado na escola é sempre o corpo imóvel, este pensamento aqui tratado 

sustenta a ideia de que os corpos podem ser (i)móveis: como eles bem quiserem. 

A ideia de corpos “entre” lugar/espaço aqui discutida, pensados nas salas de aula ou 

nos espaços expositivos da dança, do teatro ou da performance, circula no lugar do “X” das 

questões estabelecidas pelo pensamento dual moderno ou são corpos que se dividem com 

questionamentos sobre a barra (“/”) que estabelece os dois lados – direito/esquerdo – da 

fronteira que separa o sujeito branco/sujeito preto, pertencentes a um lugar onde se cirze a 

costura em zig-zag que demarca, alinhava e amalgama os territórios corporais. Então o corpo 

cênico pedagógico aqui em discurso está situado nesses pontos onde a linha de costura passa e 

marca ao mesmo tempo os dois lados, ora um, ora outro, formando um zigue-zague que ocupa 

um lugar do corpo disciplinar e o lugar do corpo da rua, da periferia e da margem, da razão e 

da emoção em tempo que o melhor lhe convém. Além de um corpo diferente, o corpo cênico 

pedagógico quer-se um corpo livre. Portanto, esse corpo pedagógico é disciplina e 

indisciplina ao mesmo tempo. 

Refletindo a partir da atuação dos corpos outros “entre” fronteiras, a exemplo dos 

corpos performáticos dos bailarinos que se movimentam (fig. 2), insinuando o boi/gado no 

espetáculo “Cultura Bovina?” do Grupo Ginga, me fez pensar o quanto o homem e boi se 

misturam, mas cada um com a sua especificidade corpórea. Na obra os dançarinos não 

evidenciam só o boi, mas ambas as identidades. Por isso, a costura feita na pele do corpo do 

boi, ora o boi paraguaio, ora o boi brasileiro, ora o boi boliviano, voltando outra vez a ser o 
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boi brasileiro – corpos esses que ziguezagueiam nas linhas (de)marcadas pelos sistemas 

discursivos hegemônicos – esse ir e vir que se constrói nessa costura dos couros (couro 

animal / pele humana), acaba evidenciando uma pele do corpo cênico pedagógico que não é a 

pele do corpo disciplinar, não é do corpo da rua exclusivamente, menos ainda o corpo da 

academia. É um corpo que se situa na fronteira do “entre”, e ele é um corpo fronteira que 

marca, começa e finda nesse corpo. O corpo cênico pedagógico é um corpo fronteira que 

(de)marca. Ou seja, o corpo cênico pedagógico é entendido aqui – tanto para a sala de aula, 

bem como para a cena – como um corpo-fronteira. O corpo-barra (“/”). O corpo “X” da 

questão. O que marca e é marcado ao mesmo tempo por tudo que o atravessa e dele reverbera 

diferente para os outros corpos. 
 

Fig. 2. Imagem da performance do Grupo Ginga Cia de Dança espetáculo “Cultura Bovina?” 

 
Fonte: A partir do Youtube 

 

Para sustentar essa discussão e ampliar as reflexões sobre o corpo cênico pedagógico, 

no sentido amplo do termo, são retomadas histórias, memórias e experiências biogeográficas7 

que validam corpos dançantes que encenam hoje nas escolas, espaços artísticos bem como 

onde esses corpos quiserem. Para ilustrar as discussões desse corpo outro, bem como as 

reflexões discutidas que sustentam esse corpo em evidência, como os corpos dos bailarinos do 

espetáculo “Cultura Bovina?” do Grupo Ginga Cia de Dança, tomo-os como (contra)modelo 

                                                 
7 Sobre o conceito de Biogeografia ver (BESSA-OLIVEIRA, 2016) 
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para o corpo cênico pedagógico na intenção de (re)discutir movimentos como forma de 

produção de conhecimentos no âmbito escolar. (re)discutir movimento não é o mesmo que 

reformular coisas já postas, mas trata-se de ex-por coisas impostas. Como diz Denise Siqueira 

(2006) a dança cênica é: 

 
Além de expressão da sociedade e da cultura, a dança cênica é arte, portanto, 
simbólica, e porta significações que transcendem o valor estético espetacular. 
Movimentos construídos coreograficamente e repetidos em cena contam histórias, 
revelam problemas ancestrais ou contemporâneos. São uma forma de expressão e 
comunicação complexa, pois envolvem valores e preconceitos, refletem o contexto 
histórico, econômico, cultural e educativo e podem suscitar discussão. Assim, o 
espetáculo de dança pode ser compreendido como parte de um sistema cultural e 
social maior, com o qual troca informações, modificando-se transformando-se. 
(SIQUEIRA, 2006, p. 5). 
 
 

Algumas reflexões vêm sendo bastante válidas para pensar no corpo cênico 

pedagógico que tenho formulado. Esse corpo que é atravessado pela pluralidade de corpos 

outros, que contrapõe entre corpos, ritmos e estilos como bem nos revela no espetáculo 

“Cultura bovina?” do Grupo Ginga Cia de Dança de Mato Grosso do Sul os corpos daqueles 

bailarinos. Pois, naquela apresentação os bailarinos vêm trazendo em seus corpos marcas 

identitárias de uma cultura local e fronteiriça com “[um] olhar debruçado na interioridade do 

indivíduo e no corpo próprio, o soma, conduzindo à renovação dos sistemas tradicionais de 

ensino da dança” (MILLER, 2012, p. 68). A imagem da figura 3, por exemplo, apresenta a 

iconografia visual do boi como anteparado dos bailarinos que se sustentam à sua frente. Nessa 

ordem, boi e humano fundem-se na visualidade do espectador no espaço que igualmente 

fundiram corpo-humano e corpo-boi no espetáculo. 

O corpo que aqui soma, não simplistamente reverbera o que é recebido, mas recebe, 

rumina, ingere e devolve à cultura como se fosse um pedaço do seu próprio corpo em 

descarno do que presta e do que não preta também. Pois, o corpo que age por razão e emoção 

em conjunto, portanto o corpo cênico pedagógico, não está ciente ou inconsciente do que deve 

ou não reverberar da/para a cultura. Esse corpo cênico pedagógico é recepção e repulsão ao 

mesmo tempo, haja vista que mesmo o boi ingere o que deseja e descarta o que não quer. Por 

isso, o processo de ruminar para o animal boi é tão fundamental como o é o processo de 

pensar para o corpo homem. 
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Fig. 3. Imagem da performance do Grupo Ginga Cia de Dança espetáculo “Cultura Bovina?” 

 
Fonte: A partir do Youtube. 

 
A importância em torno de bibliografias que adéquam a dança para o ensino de Arte 

na contemporaneidade, com ideias outras de direcionar os corpos dançantes para este estudo, 

fortalece com a colaboração da estudiosa Isabel Marques que aborda em suas obras a 

importância da ampliação do repertório de dança para o ensino de Arte, compreendendo as 

variantes linguagens que se relacionam. A autora contrapõe-se com o desenvolvimento de 

Laban, ramificando redes para sua proposta de “dança contexto” que bem ilustrada refere-se 

ao entrelaçar da arte, do ensino e da sociedade. A ideia de Marques de “dança contexto” esta 

em concordância com a ideia de corpo cênico pedagógico exatamente porque aquela leva em 

consideração as experiências, histórias e memórias contextuais dos corpos/alunos e, do 

mesmo modo, são necessárias as interações entre as diferentes experiências, memórias e 

histórias corpóreas dos alunos, professores e sociedade (MARQUES, 2012). 

Expressar cenicamente ao entendimento e a proximidade da dança em ação, partindo 

do próprio sujeito que à revela, é como trazer para si o aprendizado e comunicar-se com a 

sensação de quem experenciou seu lugar/corpo na dança. Por conseguinte, podemos apontar 

como um dos direcionamentos consideráveis com a ideia presente, ou seja, presença real do 

corpo/sujeito na cena, o percurso metodológico particular de cada um no contexto da dança. É 

importante entender que não se refere a um processo serial que o professor dita o conteúdo de 
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dança e consequentemente os alunos absorvem, é exatamente o inverso. É pensando num 

lugar criativo, sensível e diferenciado que abrange possibilidades para novas interações e 

perspectivas, direcionando o aluno para o aprendizado satisfatório. O aluno precisa se ver 

envolvido, entre, para tornar-se contestador e crítico nas aulas de dança. Assim a cada aula o 

espaço de dança pode tornar-se um lugar de construção de novos saberes nas escolas. Do 

entendimento da dança nos corpos dos alunos na atualidade, conforme coloca Isabel Marques 

(2012), entendemos que 
 

Os alunos em sala de aula têm seus próprios repertórios de dança, suas escolhas 
pessoais de movimento para improvisar e criar, assim como formas diferentes de 
apreciar as danças trabalhadas em sala de aula ou construídas em sociedade. Para 
que possamos fazer escolhas significativas para nossos alunos e para a sociedade, 
seria interessante levarmos em consideração o contexto dos alunos. No mundo 
contemporâneo, este contexto é a interação e articulação não estática das realidades 
vividas, percebidas e imaginadas dos alunos (MARQUES, 2012, p. 35). 
 
 

A cena direcionada aqui é o lugar/espaço da sala de aula, mas que pode ser pensada 

como ampliações para cenas outras vivenciadas pelos alunos. Ou seja, a sala de aula pode 

tornar-se “palcos” bem como outros lugares cênicos, cada um espaço/lugar com seu repertório 

de saberes resultando em variáveis aspectos existenciais, sendo de dimensões culturais, 

sociais, étnica, política e outros que podem tornar-se colaborações importantes para o 

aprendizado em dança no ensino de Artes. Nesse contexto, é imprescindível o sujeito/aluno 

vivenciar na dança a descoberta da sua escrita autoral em um processo efetivamente 

exploratório, um processo que situa o lugar “entre” no corpo do aluno, onde esse consiga 

compreender o seu corpo/lugar, possibilitando que os próximos caminhos sejam ampliados e 

seu repertório de conhecimento no âmbito da dança desenvolva-se de forma (re)existente. Por 

conseguinte, tornar o corpo do aluno/sujeito o lugar do entre é pensar o que vim tratando: o 

corpo como o espaço da fronteira em si. O corpo que não é nem o centro, menos a periferia, 

ele é o “X” que separa ambos; não é corpo preto, menos ainda o corpo branco, ele é a “/” que 

o pensamento hegemônico plantou para separá-los; e, por último, esse corpo cênico 

pedagógico é os dois lados ao mesmo tempo, pois ele vai lá e cá – ziguezagueando –, 

promovendo contato e troca entre/com os lados. 
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Considerações finais 

Finalmente, neste trabalho aqui apresentado – mesmo tendo em vista que não é possível 

parar e concluí-lo totalmente por aqui –, o que tentei proporcionar são discussões muito 

válidas para se pensar no corpo cênico pedagógico, ilustrando-as a partir dos corpos dos 

bailarinos do espetáculo “Cultura Bovina?” do Grupo Ginga Cia de Dança de Mato Grosso do 

Sul como sendo corpos (contra)modelo do corpo pedagógico. Ou seja, a ideia de inscrição 

daqueles corpos como corpos do contra – modelo – é exatamente a fim de situar minhas 

discussões no campo da contraposição ao discurso moderno que toma todo e qualquer corpo 

disciplinado como modelo. Mas da ótica da leitura aqui discutida quer-se alterar 

significativamente a percepção do objeto no espetáculo “Cultura Bovina?” do Grupo Ginga, 

pensado em olhares outros e corpos outros para o ensino de Arte/dança nas escolas. Neste 

caso, é a diversalidade cultural — de leitor, espectador, crítico, teórico e estudioso —, penso 

no professor, por exemplo, que vai nos propor leituras outras de (re)conhecimentos, 

reforçando nossos discursos e validando pensar em corpo outros. Penso que ainda há muito a 

se discutir no cenário das artes, especialmente no corpo que dança, assim como nas produções 

artísticas locais Sul-mato-grossenses que encenam na cultura local contemporânea. Pois, uma 

coisa é fato, aqui, corpo é tudo boi! Mas boi não é todo o corpo que circula aqui! 
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Resumo 
Este artigo, fruto de uma pesquisa de mestrado do programa PROF-ARTES2, discuti o jogo musical 
como proposta didática na educação musical. Tem como objetivo: analisar a presença dos jogos 
musicais nas pedagogias musicais do século XX; discutir o conceito de jogo e jogo musical; e analisar 
o jogo enquanto proposta didática para a educação musical. Traz no texto pedagogias consagradas que 
utilizaram do jogo musical como proposta didática, tais como os educadores: Hans-Joachim 
Koellreutter, Liddy Chiaffarelli Mignone e Maurice Martenot. Apresenta ainda, a relação entre Arte e 
Jogo proposta por BOSI (2002), e o pensamento de ALMEIDA E LEVY (2013) e BRITO (2009) que 
refletem sobre a relação da música como jogo. Utilizou como referencial teórico HUIZINGA (2014); 
KISHIMOTO (2011); ANTUNES (2011); BRITO (2001), (2009), (2016); SWANWICK, (2010), 
(2014); MIRANDA (2013). Discutiu-se o conceito de jogo e jogo musical partindo de pesquisadores 
que trouxeram definições para o termo, foram: HUIZINGA (2014); STORMS (1989); MORAIS 
(2009); CAVALIERI E GUIA (2015). Conclui-se que o jogo musical é uma importante e consagrada 
proposta didática presente na educação musical, notando que apesar das inúmeras pesquisas e práticas 
que trazem o jogo musical, ainda há uma lacuna a ser preenchida sobre o tema, diante das 
possibilidades desta proposta. Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a discussão entre 
educação musical e o jogo musical como proposta didática. 
 
Palavras-chave: Jogo musical; Educação musical; Proposta didática. 

Introdução 

O artigo apresenta uma parte da pesquisa em andamento, pertencente ao programa de 

Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES), na qual analisa o jogo musical como 

proposta didática para a educação musical. O jogo é uma manifestação antiga, e remete aos 

primórdios das sociedades, Huizinga (2014) nos fala que o jogo é mais antigo que a cultura, 

pois a cultura é produto de uma sociedade, e os animais já praticavam o jogo antes do ser 

humano se ajuntar em grupos. O seu uso na educação também não é novidade, como vemos 

na fala de Kishimoto “que desde a antiguidade greco-romana, aparece como relaxamento 

necessário a atividades que exigem esforços físicos, intelectual e escolar” (2011, p. 31). 

                                                 
1 Mestrando do Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES/UNESP), graduado em licenciatura em 
Educação Musical, e professor de Arte na Rede Pública de ensino do Estado de São Paulo. 
2 Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES) - www.udesc.br/ceart/profartes  
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Servindo para muitas funções durante os séculos, o jogo se consolida como uma importante 

ferramenta pedagógica na didática do professor. 

 
O jogo, em seu sentido integral, é o mais eficiente meio estimulador das 
inteligências. O espaço do jogo permite que a criança (e até mesmo o adulto) realize 
tudo quanto deseja. Quando entretido em um jogo, o indivíduo é quem quer ser, 
ordena o que quer ordenar, decide sem restrições. Graças a ele, pode obter a 
satisfação simbólica do desejo de ser grande, do anseio em ser livre (ANTUNES, 
2011, p. 17). 

. 

Na Educação Musical não é diferente, o jogo vem sendo utilizado, e está incluso em 

grande parte das pedagogias musicais. Isto se dá, sobretudo no século XX, no qual surgem as 

pedagogias ativas, trazendo possibilidades para o ensino de música.  

 Pesquisas importantes foram realizadas sobre jogos musicais, apesar das Importantes 

pesquisas e trabalhos realizados envolvendo jogos musicais, pouco se vê sobre o jogo 

musical. Miranda relata a falta de trabalhos sobre jogos musicais: 

 
Nota-se que se encontraram estudos sobre a natureza dos jogos entendidos de modo 
amplo e relacionados com a educação em geral, contudo, entende-se necessário 
destacar as evidências de que jogos e brincadeiras musicais, especificamente, são 
poucos referidos pelos autores (2013, p. 50).  

 

Miranda ainda relata que ainda há pouco material no campo da educação musical 

direcionados aos jogos musicais, sobretudo quando se trata de organização e compilação 

destes materiais, ele fala que [...] “no âmbito das investigações dos jogos e brincadeiras 

musicais, há indícios de que pouco material tenha sido documentado e organizado, de tal 

forma que existe, até no momento, restrita informação” (2013, p. 49). 

O jogo como ferramenta e instrumento de desenvolvimento de elementos musicais, é 

um forte aliado na pedagogia do professor, despertando o interesse dos alunos para o fazer 

musical. Antunes observa na relação professor/aluno: “[...] é essencial que o professor dele 

(aluno) se utilize como ferramenta de combate à apatia e como instrumento de inserção e 

desafios grupais” (2011, p. 41). 
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Reconhecendo a constante presença dos jogos na educação musical, é importante 

ampliarmos a discussão sobre um tema tão relevante, sobretudo num viés que discuta o que já 

foi produzido e como foi produzido sobre jogos musicais.  

O Jogo 

É importante destacar que o jogo, é um elemento pesquisado em todo o Mundo, e em 

diversas áreas de conhecimento. Trazer uma definição de jogo não é uma das tarefas mais 

fáceis, a qual grandes pesquisadores destacam essa dificuldade, sobretudo pela relatividade 

que possui o termo jogo. Kishimoto enfatiza, “é este o aspecto que nos mostra por que, 

dependendo do lugar e da época, os jogos assumem significações distintas” (2011, p. 19). 

É necessário entendermos que os jogos, têm características próprias que os unificam 

em uma família, só assim poderemos aprofundar a discussão sobre a definição do termo. 

Huizinga ao observar o jogo, o trata como elemento da cultura, e o estuda sobre uma 

perspectiva histórica e como fenômeno cultural, nos deixa claro que “o jogo é fato mais 

antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre 

a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na 

atividade lúdica” (2014, p. 3).  

Huizinga (2014) aponta algumas características dos jogos: atividade livre, 

conscientemente não séria, exterior a vida habitual, capaz de absorver o jogador de maneira 

intensa e total. Uma luta por alguma coisa, ou a representação de alguma coisa. É uma 

realidade de aparência, é imaginação no sentido original. Uma das mais importantes 

características do jogo é sua separação espacial em relação à vida cotidiana. O jogador pode 

entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-se apenas de um jogo pode 

passar para segundo plano. A alegria que está indissoluvelmente ligada ao jogo pode 

transformar, não só em tensão, mas também em arrebatamento. A frivolidade e o êxtase são 

dois polos que limitam o âmbito do jogo.   

O Jogo pedagógico  

Diante de tais características, os jogos tornam-se ferramentas essenciais no 

aprendizado musical. O uso dos jogos na educação não é recente, Kishimoto fala que na idade 
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média o jogo era associado ao jogo de azar, por isso era considerado não serio, mas no 

renascimento o pensamento sobre jogo muda, e já se vê o jogo “como conduta livre que 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo” (2011, p. 32).  

É importante resaltar, que quando pensamos no processo de aprendizado, não quer 

dizer que todo jogo é educativo, ou pode ser utilizado no aprendizado de algum conteúdo.  

Antunes diferencia os jogos pedagógicos dos jogos de caráter simplesmente lúdico: 

 
Em geral, o elemento que separa um jogo pedagógico de outro de caráter apenas 
lúdico é que os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção 
explícita de provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de um 
novo conhecimento e, principalmente, despertar o desenvolvimento de uma 
habilidade operatória (2011, p.38). 

 

 

O jogo faz com que aquele aluno que estava disperso, possa tornar sua atenção e seu 

interesse para o aprendizado. Faz com que o aluno também se aproprie do conteúdo, pois o 

jogo exige uma resposta rápida, expondo aquilo que o aluno apreendeu. Ao expor sobre os 

jogos na educação, Kishimoto adverte: [...] “Desde que mantidas as condições para a 

Expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para o brincar, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagens” (2011, p. 41). 

Os jogos podem ser uma ferramenta importante na pedagogia do professor, pois os 

jogos podem tornar o aprendizado mais significativo. Miranda reforça a potencialidade do 

jogo musical, não só para o aprendizado musical, mas também outros saberes que não 

necessariamente pertence à música, mostrando como uma ferramenta valiosa do campo 

pedagógico. Diz-nos que: 

 
O jogo musical poderia estar relacionado diretamente à linguagem musical e mesmo 
vir a influenciar, não somente a aprendizagem dessa linguagem, como de outros 
saberes, agindo, também, sobre habilidades (2013, p. 53). 

Música e jogo 

A relação entre arte e jogo vem sendo discutida há séculos, vemos em Bosi a 

proposição de Kant sobre o tema: “A ideia de arte como jogo foi proposta na Crítica do juízo 

de Kant, em termos de atividade “desinteressada”, embora não arbitrária, enquanto sujeita aos 
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limites da natureza humana” (1940, apud, BOSI, 2002, p. 16). Swanwick ao analisar as 

similaridades entre arte e jogo nos mostra “a relação linguística na língua Inglesa entre verbo 

play, jogar e a prática das artes” [...], pois “em Inglês, a palavra play serve tanto para brincar 

ou jogar quanto para definir o ato de tocar um instrumento ou encenar, atuar numa peça de 

teatro” (2014, p. 61). 

Podemos entender que jogo e arte têm muitas similaridades, mas o mais interessante é 

que a Arte e o jogo se encontram num lugar da imaginação, do não sério. É nesse lugar da 

imaginação que a Arte e o jogo liberam a criação, a invenção, e isto se potencializa quando se 

juntam estes dois fenômenos. Bosi nos fala sobre esta relação: 
 
Como o jogo, a obra de arte conhece um momento de invenção que libera as 
potencialidades da memória, da percepção, da fantasia é a alegria pura da 
descoberta, que pode suceder a buscas intensas ou sobrevir num repente de 
inspiração: heureca! (2002, p. 16). 

 

Bosi nos expõe os fatores de similaridades entre Arte e jogo na fala de Huizinga: 

 
Extremo relevo aos fatores estruturais comuns a arte e ao jogo: múltiplos arranjos 
dos mesmos elementos, composições simétricas, irrupção do acaso no interior de 
uma ordem prefixada, espaço e tempo imaginário e, portanto, suspensão do espaço e 
do tempo reais, lógica imanente ao processo expressivo, fusão de brincadeira e 
seriedade, paixão [...] (1938, apud BOSI, 2002, p. 16). 

 

 

A música enquanto jogo não é uma novidade, já que muitos músicos e compositores já 

haviam utilizado esse recurso como prática musical. Como no exemplo do processo de 

composição de melodias de Mozart que compunha pelos jogos de dados aleatórios 

(STORMS, 1989). Ao compararmos jogar e o fazer musical, percebemos que ambas são ações 

que privilegiam o aqui e o agora, e são capazes de absorver o jogador de maneira intensa e 

total. A música, linguagem do campo das Artes, pode nos transportar para outros lugares, 

outros mundos, assim como o jogo.  

Brito fala sobre o jogo musical ao responder se música é jogo, ela nos fala que [...] 

“Um tipo de jogo, podemos dizer! Jogo em que não há ganhadores ou perdedores e que 

jogamos pelo prazer de jogar! (2009, p. 7)”. Almeida e Levy, também falam da relação de 
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música e jogo reafirmando “o brincar como uma das possibilidades de aproximação da 

linguagem musical, lembrando que a música é por si só, um jogo”. (2013, p. 12). 

O Jogo e Educação Musical 

Os jogos musicais são frequentes no campo da educação musical, e até fora dele, mas 

poucos pensadores se debruçaram sobre a definição do termo.  

Storms nos trouxe em seu livro 100 jogos musicais, uma definição bem sistematizada 

de jogo musical. Para Storms, os jogos musicais são jogos que em algum momento, de forma 

consciente, abordam algum conteúdo musical, seja na sua execução, seja no seu conteúdo 

(1989).  

Morais traz em sua dissertação de mestrado, O material concreto na educação musical 

infantil: uma análise das concepções docentes, uma definição própria de jogo musical, 

ampliando a discussão: 

 
Jogo educativo ou jogo pedagógico musical será entendido como a conduta de ação 
da criança em relação ao fazer musical, com vistas ao desenvolvimento de 
habilidades ligadas à articulação e compreensão dos elementos sonoros em 
estruturas e formas expressivas (2009, p. 28). 

 

 

Cavalieri e Guia nos dão a definição utilizada em seu livro, jogos pedagógicos para a 

educação musical, Nos falam que “os Jogos pedagógicos consistem de atividades lúdicas 

coletivas que se apoiam em material concreto para promover o automatismo gradativo de 

elementos da teoria musical” [...] (2015, p. 13). 

Ressaltamos que quando falamos de jogo musical, assim como o jogo, entendemos 

que não há uma única definição, pois as definições são sujeitas a um contexto, a uma época, a 

um lugar, portanto pensamos que não há uma definição correta, mas várias, cada uma 

contemplando de alguma maneira, a imensidão dos os jogos musicais.  

Ao analisarmos a presença dos jogos no campo da educação musical, percebemos que 

o século XX foi fundamental para o desenvolvimento desta proposta didática. Quando 

pensamos na educação musical durante sua história, vemos que novas tendências surgidas no 

século XX, possibilitaram diferentes olhares para o campo da educação musical. Gainza 
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(2014) denomina o século XX, como “siglo de lós grandes métodos” ou “siglo de La 

iniciácion musical”, ou seja, o século dos grandes métodos, ou o século da iniciação musical. 

Apesar das importantes reflexões surgidas antes do século XX, foi neste século as principais 

contribuições que modificaram o olhar sobre o processo de ensinar e aprender música, 

surgindo diferentes modelos de educação musical.  

Ao analisarmos as principais pedagogias musicais do século XX, percebemos que 

muitas delas já utilizaram o jogo como proposta pedagógica, outros não chegaram a utilizar o 

termo jogo, mas algumas atividades percebe-se claramente que é um jogo. Nas pedagogias 

estrangeiras, temos educadores consagrados que utilizaram o jogo como proposta, como o 

educador Maurice Martenot que utilizou o jogo amplamente, ele acreditava que o jogo 

musical é uma importante ferramenta para a educação musical. 

Fialho e Araldi relatam o pensamento de Martenot sobre os jogos musicais, ele vê:  

 
[...] o jogo como principal estratégia metodológica para integração entre corpo e 
alma [...] [...] Para ele o jogo pode unir a alma e inteligência, resultando num clima 
de alegria e confiança que abre possibilidade para a criatividade. A justificativa para 
o jogo está no fato de que a criança que o desempenha, mobiliza o conjunto de suas 
potencialidades e capacidades, possibilitando um envolvimento completo, motivado 
pelo entusiasmo [...] (2012, p. 160). 
 

Fialho e Araldi relatam que Martenot não limita esta estratégia somente para as 

crianças, pois “é uma estratégia que pode ser aplicada a todas as faixas etárias, desde que 

adequada às regras e ao foco. No jogo, é fundamental que haja, ao mesmo tempo, uma 

estrutura definida e uma flexibilidade para que sejam possíveis a “confiança e a alegria” 

(2012, p. 161). Martenot trata o jogo como uma proposta com mais flexibilidade ao invés de 

um jogo mais rígido, visando mais liberdade para o aluno, porém essa liberdade não é 

sinônimo de anarquia, mas significa que as próprias crianças inventavam suas regras.  

No Brasil há expoentes importantes no campo do ensino de música que também 

utilizaram os jogos musicais, como o professor Koellreutter e a professora Lyddy Chiafarelli. 

Dois grandes personagens da educação musical brasileira, que contribuíram para a discussão 

sobre a proposta didática do jogo musical. 

Brito nos relata a relação de Koellreutter com os jogos musicais de improviso, sendo 

uma das principais matrizes de seu trabalho, a autora nos fala que: 
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Koellreutter desenvolveu uma série de jogos, que chamou de “modelos de 
improvisação”: jogos criativos que propõem a vivência e a conscientização de 
aspectos musicais fundamentais [...] [...] Koellreutter, que sempre defendeu a 
integração entre os níveis sensível e intelectual, de um lado, musical e humano, de 
outro, encontrou nos jogos de improvisação com finalidades pedagógicas os aliados 
fundamentais para o processo educacional [...] (2001, p. 46). 

 

Brito ainda destaca a importância do jogo para superar o dualismo entre prática e 

teoria existente na música, ela diz: “No jogo da improvisação, prática e teoria se interam, 

superando o dualismo excludente que ainda marca nossos modos de pensar, e 

consequentemente, de ensinar” (2016, p. 151). A autora nos fala que:  

 
Koellreutter propôs a realização de jogos de comunicação e de improvisação com 
níveis diversos de complexidade. Alguns podem ser desenvolvidos em salas de aula 
de educação infantil ou ensino fundamental, sem exigência de conhecimentos 
musicais específicos ou o domínio técnico de instrumentos. Outros, por sua vez, 
focam em estágios mais complexos da formação musical (2016, p. 152). 
 

Outra pedagoga musical brasileira contemplou em seu trabalho, os jogos musicais, foi 

Liddy Chiaffarelli Mignone3, influenciada por grandes pedagogos como: Edgar Willems; Carl 

Orff, Maurice Chevais, Mignone foi imprimindo suas características e marcas pessoais a seu 

trabalho, desenvolvendo um método de iniciação musical (ROCHA, 2016).  

Seu método é constituído de três tipos de atividades: brinquedo, jogo e trabalho, o 

brinquedo é uma atividade lúdica que envolve movimento corporal, podendo ser cirandas, 

danças, marchas, desde que a crianças brinquem com a música, esse estágio funciona como 

preparação para as outras atividades, de modo que fiquem relaxadas e motivadas para 

atividades mais complexas; o Jogo é uma atividade com certo grau de elaboração, com regras 

mais complexas, com movimentos e jogos de ritmo utilizando materiais percussivos, bola e 

outros materiais, Paz relata que o jogo da bola acontece em círculo, no qual o professor 

arremessa a bola para um aluno da roda, e a mesma deve cantar a nota que o instrumento 

estiver tocando (PAZ, 2013, p. 67). E por último o Trabalho, que é a fase de representação 

                                                 
3 Mignone foi uma importante educadora e pedagoga musical do século XX, atuou principalmente no âmbito do 
ensino de música e piano para crianças, a publicação de livros e a formação de professores especializados na 
metodologia de iniciação musical. Mas seu principal trabalho foi sua atuação o curso de Iniciação Musical no 
conservatório Brasileiro de Música (CBM) (ROCHA, 2016). 
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simbólica dos elementos conhecidos, por meio do brinquedo e do jogo, para esta atividade 

utiliza-se materiais didáticos que podem ser manipulado pelas crianças contendo registro de 

figuras rítmicas ou notas musicais, também se inclui o uso de banda rítmica. (ROCHA, 2016, 

p. 113). 

Considerações finais 

O artigo apresentou um panorama do jogo como proposta didática inserida na 

educação musical, mostrando nos como uma realidade da educação musical.  Constatou-se, o 

jogo musical é uma proposta consagrada, estando presente na pedagogia de grandes expoentes 

da educação musical estrangeira e brasileira, tais como nas pedagogias de Koellreutter, 

Chiaffarelli, e Martenot. Sua relevância supera a ideia de utilizá-lo simplesmente como 

proposta pedagógica, chegando ao ponto de se fundir com o fazer musical.  

Trouxe definições do termo jogo e jogo musical, a fim de mapear o conceito sobre 

jogo musical, não com a intenção de esgotar a discussão, mas fomentar o pensamento sobre 

jogos musicais. Por fim, destaca-se que, apesar de uma modalidade presente em muitas 

práticas pedagógicas, ainda é pouco utilizado diante do potencial facilitador que o jogo 

musical tem na educação musical. Desta forma, vê-se a necessidade de ampliar vivências, que 

contemplem os jogos musicais e seus desdobramentos. 
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Resumo 
A formação da identidade cultural do Mato Grosso do Sul perpassa, apesar de estar situada na periferia 
da produção artística brasileira, pelas produções artísticas das distintas etnias indígenas existentes no 
estado. Entende-se, neste artigo, que as manifestações artísticas indígenas são geradoras de 
conhecimentos para a produção da arte local. Diante disto, elegemos como unidade investigativa a 
etnia Terena, por possuir maior representatividade acadêmica na Universidade Estadual do Mato 
Grosso do Sul (UEMS), pois a entendemos como um grupo social que compõe e representa a 
“identidade cultural local na contemporaneidade”, bem como os Terenas são originários do estado do 
Mato Grosso do Sul. Este artigo aborda o estudo dos elementos da cultura da etnia Terena, 
especificamente, das pinturas corporais e das danças, compreendendo-as como arte formadora do 
processo identitário cultural local. Para tanto, fez-se necessário à observação das produções artísticas 
da etnia, bem como realizações de entrevistas com os indígenas da comunidade, no intuito de 
estabelecer um panorama cultural da etnia Terena dentro do contexto cultural local. Pretende-se gerar 
maior visibilidade das produções artísticas das etnias indígenas, proporcionando, assim, uma mudança 
de entendimento daquelas práticas como simples artesanatos para uma manifestação artística 
formadora da identidade cultural dos indivíduos sul-mato-grossenses. Para o desenvolvimento deste 
artigo fizemos uso de bibliografias diversas áreas – antropologia da arte, teoria da arte, estudos 
culturais entre outras – a fim de melhor embasar nossas discussões. 
Palavras-chave: Cultura Local. Arte Terena. Dança. 

Introdução 

A produção das Artes Visuais e Cênicas no Brasil alimenta-se do conhecimento 

gerado pelos ditos grandes centros culturais, que estabelecem modelos e parâmetros basilares 

                                                           
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa maior desenvolvida como Pesquisa de Iniciação Científica – 
PIBIC/CNPQ – 2017-2018 – cujo título é: “O KOHIXOTI-KIPÁE COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DA 
IDENTIDADE TERENA”. 
2 Graduanda do 3º ano do Curso de Artes Cênicas da UEMS. Bolsista PIBIC/CNPq – 2017-2018 – com o projeto 
“O KOHIXOTI-KIPÁE COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DA IDENTIDADE TERENA”. E-mail: 
saraspinasse@gmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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para os artistas residentes no “resto” do território nacional. Essa perspectiva ideológica de 

produção reproduz um sistema que corrobora com a marginalização de artistas e grupos em 

localidades vistas como não geradoras de conhecimento para e com a produção das artes. O 

estado do Mato Grosso do Sul encaixa-se nesse contexto de marginalização. Estar à margem 

da produção artística visual e cênica significa dizer que existem produções que estão no 

centro! É a partir dessa dicotomia que se pretende, neste artigo, questionar o lugar destinado 

às artes em Mato Grosso do Sul. Com esta discussão queremos gerar uma “reflexão crítica 

periférica” a partir do contexto do marginal e (re)formular discursos que fundamentam 

ideologicamente a produção local. 

Como ponto de partida escolhemos um grupo social que acreditamos ser gerador de 

conhecimento cultural para a produção local e que é colocado à margem da produção artística: 

os povos indígenas do estado de Mato Grosso do Sul. Este estado possui a segunda maior 

população indígena no Brasil e conta com mais de sete etnias com costumes e línguas 

diversificados (IBGE, 2010).4 Dentre das distintas etnias foi selecionada, nesta pesquisa, a 

etnia indígena Terena, por ser a de maior representativa na Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS) na Unidade Universitária Campo Grande (UUCG).5 Além disso, 

nomeamos como objeto de pesquisa um dos vários elementos das manifestações artísticas 

desse povo: (a Dança da Ema) Kohixoti-kipáe6 com o objetivo de estudar os movimentos 

corporais e as pinturas utilizadas durante a manifestação. A partir de observações, entrevistas 

e convivências com a população Terena, pretende-se conhecer mais profundamente os 

aspectos e elementos dos costumes da Terena. Para assim trazer à tona a discussão do ponto 

                                                           
4 Dados retirados do Censo 2010 realizado pelo IBGE. Disponíveis em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_gerais_indigenas/default_quadro
s_xls.shtm> e <http://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3.html>. Acesso em : 05 de ago. 2017.  
5 A princípio a UEMS foi tomada como este ponto de partida da nossa investigação por manter algumas ações 
que possibilitam o acesso e permanência de indígenas na universidade, seja através de sistema de cota ou seja 
por disponibilização de bolsas para manutenção desses sujeitos na instituição. Neste sentido, a UUCG da UEMS 
torna-se um grupo investigativo importante porque detêm um número considerável de acadêmicos indígenas 
matriculados em seus diferentes cursos de graduação e pós-graduação. 
6 Em algumas aldeias e localidades onde residem indígenas da etnia Terena o Kohixoti-Kipáe é realizado no dia 
19 de abril (dia do índio). A dança do Kohixoti-Kipáe e o Putu-Putu (dança realizada pelas mulheres) acontecem 
durante a realização de outros eventos marcados para o dia como atividades esportivas, por exemplo. Os 
participantes se concentram horas antes da apresentação para pintarem o corpo. Originalmente o Kohixoti-Kipáe 
era também conhecido como Dança da Ema devido a uma lenda contada pelos Terena, porém seu nome foi 
mudado para Bate-Pau. A dança também se utiliza dos elementos de arcos e flechas e faz alusão aos 
antepassados que guerrearam e saíram vitoriosos. 
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de vista de um grupo marginalizado e a importância do conhecimento gerado pelo indígena 

para a produção artística local sul-mato-grossense. 

Luz sob outros olhares 

Mato Grosso do Sul é considerado um local à margem das produções artísticas em 

geral, não fugindo à regra as produções visuais e cênicas. Por mais que estejamos situados ao 

centro da Bacia do Prata7 – Centro da América Latina, mas esta é uma situação geográfica – 

culturalmente falando ainda somos vistos como um Estado situado na fronteira do fim do 

Brasil. Essas produções foram marginalizadas pela cultura hegemônica estabelecida pelos 

povos europeus sobre a população brasileira. E parece existir uma ausência de reflexão dos 

produtores de conhecimentos brasileiros (a crítica brasileira especializada), na sua grande 

maioria, sobre essa condição colonial que nos foi imposta.  

Nossos “críticos” reproduzem, sem ao menos promoverem a tradução, todas as teorias 

importadas e negam o rico repertório cultural desenvolvido em solo nacional. Os sujeitos 

nacionais e suas produções (de arte, cultura e conhecimentos) são determinados pela grande 

maioria da crítica local como continuidades da cultura hegemônica. É necessária a construção 

de uma reflexão crítica partindo (que emerja) dessas periferias, não nos serve mais uma crítica 

que analisa esses sujeitos subalternos, que questione esse lugar imposto e tente entender 

porque aceitamos e produzimos arte e conhecimentos ainda que em condição de subalternos. 

Quando o sujeito subalterno se apropria dessa discussão e reflete sobre sua condição, ele 

deixa de ser subalterno como nos levanta Marcos Antônio Bessa-Oliveira em seu texto: 

 
[...] nesse caso deixa de ser subalterno aquele que fala por si mesmo. Elabora uma 
compreensão capaz de formular conhecimento que possa compreender sua própria 
condição de subalterno; seja na condição cultural, seja para a compreensão da sua 
produção artístico-cultural ou promoção do conhecimento da cultura enquanto 
reprodução do que entende por pertencer a sua cultura conhecida como subalterna 
(BESSA-OLIVEIRA, 2013, p. 254). 
 
 

                                                           
7 A Bacia do Prata é formada pelas bacias dos Rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata, possui 
aproximadamente 3.200.00 Km2 nos territórios da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esta área 
corresponde a um terço do continente europeu. Disponível em: 
http://www.riosvivos.org.br/Noticia/Eixo+da+Bacia+do+Prata/6266 - acessado em: 10 de março de 2013. 
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O debate surgido da periferia engendra possibilidades de produzir uma arte 

“genuinamente” local que está desatrelada das teorias importadas e que deixa de ser 

subalterna à medida que gera conhecimento para a produção local. Por conseguinte deixa de 

ser catalogada como continuidade daquela Arte imperial. Esse discurso sobrepuja a dicotomia 

entre aquilo que se encaixa ou não no modelo europeu/norte-americano, pois o subalterno 

quando questiona sua condição de colonizado entende que o seu lugar foi imposto nada 

naturalmente e que esse lugar pode ser visto como fornecedor de repertório cultural. Esse 

lugar onde foi-nos proibido falar (de, sobre e em) se abre em possibilidades de criação, pois 

nesse processo resgata-se a identidade cultural de um povo que foi cerceado desde os tempos 

da colonização até à contemporaneidade. As produções latino-americanas condicionadas à 

marginalidade podem agora se expressar e reverberarem suas identidades culturais em 

criações “genuínas”.8 Entende-se por criações genuínas toda arte e produção de conhecimento 

(de fora dos centros) que esteja desvinculada da sequência cronológica e temporal da História 

da Arte e da ideia de construção apenas na Ciência europeias ou norte-americanas como 

norteadoras dessas práticas de arte e conhecimentos de culturas. 

É necessário enxergar a condição à qual o estado de Mato Grosso do Sul está situado: 

primeiro sob a perspectiva ideológica de uma hegemonia cultural, não como um 

acontecimento fortuito e isolado, mas sim como um acontecimento proveniente da nossa 

história (im)posta enquanto sujeitos colonizados e que se delineou pela luta de contradições 

existentes entre grupos sociais; em segundo lugar pela sua condição geográfica mesma, 

fronteiriço com outros dois países (Paraguai e Bolívia) que, da ótica dos centros, situam-se no 

lugar sempre dos distanciamentos, literalmente dos tráfegos e tráficos, enquanto que para nós, 

a fronteira também é local constante de aproximações. Nesse sentido uma abordagem à linha 

do materialismo dialético, que baseia o materialismo histórico para discutir a relação de poder 

existente entre o colonizador e o marginalizado e que permeia os conflitos de interesses 

políticos e econômicos no Estado, também nos situa (Mato Grosso do Sul) enquanto lugar 

emergente de discussões epistêmicas outras. Portanto, partindo do contexto de quando os 

europeus “chegaram” ao Brasil e impuseram um modo de produção e relação de produção 
                                                           
8 O termo genuíno aqui é grafado em destaque a fim de promover a ideia de que a arte Latino-Americana, quase 
sempre, foi tomada como uma arte que ilustra conceitos oriundos dos países colonizadores. Portanto, ao 
reportarmos uma ideia de genuinidade na produção artística Latina, entendemos promover uma arte, cultura e 
conhecimentos que emergem dos lugares subalternos. 
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baseada na exploração de recursos humanos nativos, nos acocoramos para debater o lugar de 

subalterno que ocupamos e que é preciso ser considerado na nossa história por esse aspecto. 

Nesse sentido: 

 
Se não existem fenômenos isolados no mundo, se todos os fenômenos estão ligados 
entre si e se condicionam mutuamente, torna-se claro que qualquer regime social e 
qualquer movimento social e na história deve ser avaliado não do ponto de vista da 
justiça eterna ou de qualquer outra ideia preconcebida, como fazem muitas vezes os 
historiadores, mas do ponto de vista das condições que geraram esse regime e esse 
movimento social e às quais estão ligados (STALIN, 1938, p. 6). 
 
 

Ao trazermos ao debate o materialismo histórico, abordamos sob a perspectiva da 

relação conflitante entre indígenas e homens brancos – oprimido e opressor – trazendo a 

discussão à lógica capitalista a qual nos serve como cenário para a situação do descaso à 

populações indígenas pelo Estado-nação. Valendo-nos ainda da discussão epistemológica a 

partir dos conceitos pós-coloniais e dos grupos marginalizados em Mato Grosso do Sul, 

utilizamos essa linha de pensamento entendendo a heterogeneidade dos locais subalternos e 

não a utilizando como uma teoria estanque e aqueles como meros objetos analíticos. O que 

nos interessa sobremaneira é entender que a relação social e o conflito de interesses 

determinam aquelas culturas que são produtoras de conhecimento para arte mundial, enquanto 

as muitas outras culturas e suas práticas são meros objetos de ilustrações dos conhecimentos 

produzidos por aquelas. 

A linguagem da periferia: Os movimentos e as pinturas do Kohixoti-Kipáe sem as 

roupagens dos colonos 

A História contada nos livros didáticos da educação básica nem sempre contam o que 

aconteceu a partir da perspectiva dialética. Conta-se a História pela perspectiva de que os 

fatos acontecem acidentalmente. Aborda-se a perspectiva da história do Brasil pelo ponto de 

vista do europeu, branco, homem e que “descobriu o Brasil”. É negada a verdadeira história 

dos homens negros que, ainda que não se tornem objeto deste artigo no momento, foram para 

cá trazidos à força e negligenciados até a atualidade. Do mesmo jeito ignora-se a história pela 

perspectiva dos povos indígenas e não se discute como os europeus cercearam a cultura 

indígena, negaram seus conhecimentos e impuseram uma nova religião e cultura. 
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Essa imposição e desrespeito com os povos indígenas se arrasta até hoje na 

contemporaneidade. Como se a História do Descobrimento continuasse até os dias de hoje, o 

índio e o negro no Brasil são tratados a “Ferro quente” e “Balas de 44”. Roubaram suas terras 

por causa de interesses econômicos latifundiários e de poder geopolítico, hoje a população 

indígena luta com suas próprias vidas para recuperar o que lhes foi tomado. A relação do 

indígena com a terra (tekoha guasu9) é uma relação sagrada. Uma relação de conexão com a 

natureza e com o que a terra poderia lhes proporcionar, pois provia seus alimentos e é a fonte 

de suas vidas. 

 
[...] uma vez que, historicamente, viviam livremente, sem limites territoriais, a não 
ser os definidos pelas próprias etnias: retiravam do seu espaço vivido o que 
necessitavam para sobreviver. Os indígenas sempre tiveram estreita ligação com o 
território, de onde retiravam seu sustento e estabeleciam seus rituais (GUERRA, 
2015, p. 6).  
 
 

Nesse cenário de conflito de poder e de total descaso às populações indígenas, as 

manifestações artísticas produzidas por esses povos parecem ocupar um lugar situado apenas 

no/do imaginário popular brasileiro; onde se percebe o índio como uma figura de folclore 

popular, assim como o Saci Pererê, o Curupira ou a Mula sem cabeça. A identidade indígena 

foi pautada pelo olhar dos europeus que os consideraram como seres diferentes – inumanos 

como vai dizer Walter Mignolo – e que necessitavam de instruções para moldar seus hábitos 

considerados pecaminosos. É nesse aspecto que levantamos o debate sobre a perspectiva do 

subalterno que ao questionar sua condição fortalece sua identidade cultural. Destarte 

abordarmos a identidade cultural indígena por esse viés e analisamos essa questão partindo da 

pesquisa de campo com a etnia Terena. Sobre identidade a autora escreve: 

 
Um aspecto relevante à identidade é que essa produção realiza-se paralelamente ao 
trabalho de produção da diferença, pois ambas implicam um movimento de 
construção simbólica e discursiva: a noção da identidade e a marcação da diferença 
não podem ser separadas das relações mais amplas de poder. Ou seja, tanto a 
construção discursiva da identidade quanto da diferença jamais são inocentes, uma 
vez que elas requerem uma série de procedimentos que traduzem essas noções, tais 
como: inclusão/exclusão, questões de pertencimento, as que demarcam fronteiras 

                                                           
9 “[...] territórios tradicionais, tekoha guasu, de onde foram expulsos e dispersos.” “Os motivos da luta dos 
Guarani e Kaiowá pelos territórios tradicionais, tekoha guasu”. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/514794-os-motivos-da-luta-dos-guarani-e-kaiowa-pelos-territorios-tradicionais-
tekoha-guasu# - acessado em: 30 de julho de 2017. 
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como “nós e eles”, que classificam de “bons e maus” de “puros e impuros” de 
“desenvolvidos e primitivos” de “modernos e atrasados” (GUERRA, 2015, p.8). 
 
 

Portanto, a identidade e a diferença indígenas não se circunscrevem no documento de 

identidade RG ou no cerceamento de espaços urbanos destinados a esses sujeitos pelo homem 

branco. Identidade e diferença para qualquer sujeito, ainda que não-índio, estão nas suas 

práticas artístico-culturais, portanto, no caso dos nossos sujeitos estão na Dança da Ema ou 

nas suas pinturas corporais. 

A nossa abordagem sobre a dança Kohixoti-Kipaé como manifestação artístico-

cultural da etnia Terena – a partir do coletivo indígena Terena da Aldeia Indígena Limão 

Verde em Mato Grosso do Sul, pelos registros de Naine Terena de Jesus – propicia-nos, por 

exemplo, considerar que a dança Kohixoti-Kipaé não se reduz a uma Obra de Arte branca, 

menos ainda, de uma prática vista apenas como um elemento alegórico da cultura Terena que 

encanta com o exotismo a cultura branca. Tomada como um artefato daqueles povos 

indígenas, como repertório artístico, mas também identitário daqueles que dançam e dos que 

observam os que dançam, a dança Kohixoti-Kipaé e aquelas pinturas corporais compõem a 

matriz dos sujeitos que integram o estado de Mato Grosso do Sul. De uma perspectiva rápida, 

parece que a cultura indígena e seus elementos como a dança, as pinturas, culinárias etc são 

bastante utilizados/aceitos nas produções artísticas no Estado, porém, em sua grande maioria, 

são as práticas reproduzidas, bem como o sujeito indígena, apenas como uma figura alegórica 

do imaginário popular, uma figura que na vida real é preferível que não nos incomode. 

Naine Terena de Jesus (2007) relata que a dança é formada por duas fileiras de índios, 

que chefiados por dois caciques que dançam, “apresentam-se” repetindo os passos. A dança 

acontece como uma prova de resistência, ou uma espécie de demonstração de técnica e força, 

pois o grupo ou fileira que resiste por mais tempo dançando ganha e o cacique é carregado em 

torno da aldeia por aqueles que participaram da dança. A dança acontece normalmente no dia 

19 de abril, que é a data estabelecida em Lei para a comemoração pelo dia do índio. Na data a 

dança acontece como parte de uma comemoração que, na verdade, quando tomamos da 

perspectiva pós-colonial, por exemplo, deveria ser uma data para reclamar pelos abusos que 

sofreram e sofrem. Mas o evento envolve a participação da comunidade como um todo. 
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Para a realização da pintura corporal o grupo se reúne com antecedência e as pinturas 

são geralmente feitas pelos próprios participantes da dança. Como uma espécie de marcas 

autobiográficas, os indígenas vão sinalizando em suas peles cicatrizes autorais. Na pintura 

tradicional são utilizadas as cores azuis e amarelas para as listras e também pinta-se o olho da 

ema. Naine Jesus (2007) descreve que as pinturas variam a cada dança, como uma forma de 

experimentação, para ver qual ficaria esteticamente melhor. Parece-nos, portanto, haver uma 

ideia de “estética bugresca” como discutida por Bessa-Oliveira (2014) ao defender a 

necessidade de compreendê-la anteriormente ao contato com as práticas e artefatos indígenas 

em Mato Grosso do Sul. Devido a isso também são usadas pinturas vermelhas e pretas, 

utilizando carvão e urucum. Exatamente como fizeram seus ancestrais sem nenhum uso de 

tecnologias artísticas. Sobre os movimentos da dança Jesus (2007) descreve que acontece com 

o deslocamento das duas fileiras primeiro para trás e depois para frente, virando para um lado 

e em seguida para o outro. As fileiras ficam paralelas uma à outra e os dançarinos batem os 

bastões uns nos outros. Daí provavelmente também o nome Bate-Pau que faz parecer um 

combate sincronizado entre os participantes. Ilustram abaixo algumas imagens postas nas 

figuras 1, 2 e 3. 

 
Fig. 1 Indígenas da etnia Terena executando a Dança do Bate-Pau 

 
Fonte: Blog Timblindim Campo Grande-MS-Brasil (2009)10 

                                                           
10 As três figuras estão disponível em: <https://timblindim.wordpress.com/2009/05/18/a-danca-do-bate-pau/>. 
Acesso em: 07 de ago. 2017. 
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Fig. 2 Indígenas da etnia Terena executando a Dança do Bate-Pau 

 
Fonte: Blog Timblindim Campo Grande-MS-Brasil (2009) 

 
Fig. 3 Indígenas da etnia Terena executando a Dança do Bate-Pau  

 
Fonte: Blog Timblindim Campo Grande-MS-Brasil (2009) 

 

Segundo ainda Naine Jesus (2007) “a dança faz com que o indivíduo se torne parte de 

uma comunidade”. Igualmente aos salões de bailes Funk ou Hip Hop, aquela “composição” 

cênico-cultural indígena dá-se para aproximação daqueles sujeitos e suas identidades 

partícipes da ritualística. O evento na Aldeia Limão Verde no dia 19 de abril acontece todos 
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os anos e a comunidade toda se mobiliza para organizar e se prepararem para aquela atividade 

festiva. A festa faz parte da cultura desse povo e a dança é um elemento fundamental de 

conexão entre os mais jovens e os mais velhos da aldeia e também uma manifestação da 

identidade Terena. Diferente da ideia de dança que muitas vezes os brancos têm implícita: 

sensual, puramente corpórea ou meramente como atividade de diversão. É através dela que a 

tradição, histórias, ritos e memórias dos indivíduos da aldeia se eternizam e são transmitidos 

como conhecimento dos conhecimentos de uma geração à outra. As danças coletivas 

Xamânicas originalmente possuem o caráter de coletividade em qualquer etnia (indígena ou 

africana) e mesmo em algumas crenças religiosas brancas – conexão do indivíduo com o 

coletivo. É através da dança que a identidade, cultura e conhecimentos de um povo são 

também fortalecidos. Segundo Naine Jesus: 
 

O Kohichoti-Kipaé torna-se uma fonte de investigação para a compreensão da 
memória coletiva do local e da identidade de um povo, sobretudo quando 
verificamos como ela se encontra nas lembranças dos indivíduos. Através dessa 
lembrança do Kohichoti, trazida pelos mais velhos e repassada aos mais jovens, 
vemos que o grupo reconstitui pela memória e pela dança, o tempo coletivo que se 
superpõe às rupturas (JESUS, 2007. p. 62). 
 
 

Pouco ou nada se fala dos índios no estado que possui a segunda maior população 

indígena do Brasil. As Escolas não abordam a perspectiva histórica da colonização a partir da 

população nativa. A sociedade cresce ouvindo opiniões de senso comum e carregadas de 

preconceito sobre esses povos, a mídia dá pouca visibilidade às questões indígenas ou reforça 

as opiniões preconceituosas sobre esse grupo, acentuando um discurso ideológico sobre a 

disputa de terras no estado. Enxerga-se o índio como usurpador de terras daqueles que 

produzem e que alimentam a maior fonte econômica do estado: a agricultura e a pecuária. 

Coloca-se o índio como um sujeito preguiçoso, alcoólatra e vagabundo (à imagem e 

semelhança equivocadas do significado de Bugre). Em contra partida, para nominar obras da 

artista que tem projeção já internacional na cultura local o mesmo “contexto” Bugre é 

supervalorizado pela crítica e pelo Poder Público no Estado. Enquanto o agricultor que é 

“Tech”, “Pop”, “é tudo” é visto como um sujeito trabalhador e esforçado. 

A esses dois grupos, claro que mais uns pouco em detrimento de muitos poucos, a 

aquisição de terras serve para distintos objetivos: enquanto aquele indígena e sujeito histórico 
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tem uma relação sagrada e de respeito com a terra e com a natureza que geram alimentos para 

se viver; este homem cada vez mais hi tech nos campos nutre uma relação mercadológica com 

os animais e com a terra. O homem indígena em Mato Grosso do Sul tem valido bem menos 

que uma novilha nelore! Planta-se e cria-se gado para lucrar cada vez mais. A luta do índio 

pela demarcação das terras ancestrais indígenas é uma reivindicação no sentido de recuperar 

as terras que lhes foram tomadas e que lhes são de direito e sagradas. Hoje no Estado de Mato 

Grosso do Sul temos 20 milhões de cabeças de gado ocupando terras e se alimentando do bom 

e do melhor capim, enquanto os povos indígenas sucumbem de fome, frio e falta de abrigo. 

Neste sentido, o índio é condicionado a um lugar de subalterno, quando não se reconhece e se 

nega os direitos mínimos que foram tomados dessa população. Portanto, da nossa perspectiva, 

não fosse o caráter também de manutenção da sua representação identitária em relação ao 

Nacional, não saberíamos dizer como ainda dançam e se pintam! 

Considerações finais 

A questão da identidade parece-nos ser fundamental para discutir a condição de 

subalternos que lhes foi imposta. O subalterno é aquele que não pode falar por si próprio e 

que, mesmo que esse sujeito fale os sistemas político, econômico e cultural postos não 

permitem que seja ouvido. Tem-se a impressão de que nossa raiz indígena e nossa 

identificação com a cultura desses povos foi negada ou simplesmente ignorada. Aceitamos o 

aculturamento europeu e falamos, produzimos, criamos, agimos pela perspectiva do povo que 

nos dominou. Sucumbimos as nossas práticas originárias dia após dia! Uma reflexão mais 

profunda sobre as matrizes culturais que compõem o Estado de Mato Grosso do Sul, mas 

também a América Latina como um todo, é necessária e emergente para promover novas 

formas de pensar e produzir artes visuais e cênicas, por conseguinte arte, cultura e 

conhecimentos, neste contexto sociocultural. Entender nossa identidade ajudará a entender 

que o subalterno pode se expressar. Que não falamos não porque não somos capazes, mas 

porque esse direito sempre nos foi negado. A ideologia dominante não aceita que os indígenas 

ocupem lugares que são seus por direito. Incomoda-se que ocupem espaços que foram 

condicionados a ser espaços do homem branco. 

A partir da reflexão da dança Kohixoti-Kipáe torna-se possível, por exemplo, realizar 

uma reflexão crítico-cultural da produção artística indígena Terena, por conseguinte sul-mato-
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grossense, reconhecendo-as como manifestação da/para a identidade cultural indígena e local, 

respectivamente. Ambas passam a ser consideradas produtoras de arte, cultura e 

conhecimentos neste contexto epistêmico pós-colonial, subalterno e dialético sem perda de 

valores que sequer almejaram ter. Do mesmo jeito a primeira é reconhecida como produtora 

de conhecimento através das suas práticas de artes visuais e cênicas em Mato Grosso do Sul. 

Para tanto é necessário entender a história do indígena sob a perspectiva do lugar de 

subalternos contextualizando-o com a contemporaneidade. Para entender este lugar é 

indissociável discutir a relação do atual cenário político, econômico e cultural sobre os 

indígenas e o agronegócio em Mato Grosso do Sul, bem como o lugar que os indígenas 

deveriam ocupar na produção artística do Estado. 
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Resumo 
A pesquisa em educação apresenta diversas particularidades quando se refere a métodos e a processos 
de investigação que garantem o rigor/consistência para resultados em uma perspectiva científica. Ao 
pensar arte na educação como campo de pesquisa, percebemos as diversas possibilidades de 
investigação dos fenômenos artísticos e seus efeitos nos processos de ensino/aprendizagem. Nesse 
sentido, levantamos a seguinte problemática: Como a Pesquisa em Educacional Baseada em Arte 
(PEBA) possibilita a criação artística em um processo de pesquisa em educação? O objetivo geral foi, 
então, compreender as possibilidades de criação artística no processo da PEBA. Por meio de 
levantamento teórico e análise das pesquisas realizadas utilizando a PEBA, procuramos perceber as 
possibilidades de criação artística no processo de pesquisa acadêmica. Para sustentar as discussões, 
adotaramos autores que publicam sobre PEBA, como Rita Irwim, Bedilson Dias e Fernando Hernández, 
e, ainda, autores que discutem processos de criação em arte como Fayga Ostrower e Marly Meira. Os 
resultados mostram as possibilidades de inserção da PEBA em pesquisas educacionais e outros campos 
de conhecimento e apontam as dimensões criativas de uma abordagem inovadora para a pesquisa em 
educação, evidenciando a importância de novas metodologias de pesquisa em arte na educação.  
Palavras-chave: Dimensões criativas. Educação. Pesquisa Educacional Baseada em Arte.  

Introdução 

A pesquisa em educação apresenta nuances no que diz respeito às possibilidades de 

investigação em arte. Este estudo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Regional de Blumenau, é um desdobramento das discussões metodológicas no 

Grupo de Pesquisa em Arte e Estética na Educação. A inserção da arte como proposta de criação 
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artística vinculada a pesquisas em educação representa um desafio a ser explorado tanto pelo 

teor de desenvolvimento da criação artística bem como da pesquisa acadêmica.  

Diante dessas possibilidades, percebemos a necessidade de discutir e aprofundar 

discussões em torno da PEBA para adentrarmos no campo acadêmico com novas possibilidades 

de investigação em Arte na Educação. Dessa forma, a questão problema levantada foi: Como a 

Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA) possibilita a criação artística em um  processo 

de pesquisa em educação? O objetivo geral foi, então, compreender as possibilidades de criação 

artística no processo da PEBA. Ao avançar na análise, procuramos perceber as contribuições 

da PEBA para a pesquisa em Educação e discutir as possibilidades de criação artística em dois 

trabalhos acadêmicos que a abordam. 

Metodologicamente, definimos como campo de levantamento de dados pesquisas em 

universidades brasileiras que se utilizam da PEBA para tecer o processo investigativo. As 

discussões serão embasadas por autores que trazem à tona a PEBA e as possibilidades de 

pesquisa em Educação e Arte, ao mesmo tempo que investigam ou realizam criação ou 

processos de criação artística em pesquisa acadêmica. Este estudo possui, assim, abordagem 

qualitativa de cunho documental e teórico em torno dos temas elencados. 

Explorando conceitos sobre PEBA 

Ao considerar uma estrutura dissertativa que parte da PEBA (DIAS; IRWIN, 2013), 

percebemos grandes desafios a serem lançados, pois ela possui caráter de criação artística no 

processo constitutivo da pesquisa educacional. Assim, o maior desafio, nessa abordagem, está 

em transformar o processo investigativo em criação artística. A arte e a pesquisa acadêmica 

mesclam-se em um amálgama criativo, oferecendo ao trabalho novas configurações simbólicas 

e discursos por meio da imagem. Da PEBA surge o conceito de A/R/Tografia.  “A/R/T é uma 

metáfora para: Artist (artista), Resarcher (pesquisador), Teacher (professor) e graph 

(grafia: escrita/representação). Na a/r/tografia saber, fazer e realizar se fundem.” (DIAS; 

IRWIN, 2013, p. 25, grifos nossos). 

“A A/r/tografia surgiu inicialmente na Faculdade de Educação da Universidade da 

Columbia Britânica, UBC, Canadá, e depois ganhou ramificações em outras instituições de 

ensino superior” (DIAS; IRWIN, 2013, p. 24). Essa proposta criativa propõe o entrelaçamento 
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entre pesquisa acadêmica, criação artística e processo de aprendizagem. Dessa relação, pode 

“[...] gerar insights inovadores e inesperados ao incentivar novas maneiras de pensar, de engajar 

e de interpretar questões teóricas como um pesquisador, e práticas como um professor” (DIAS; 

IRWIN, 2013, p. 24, grifo dos autores). O que caracteriza a a/r/tografia é a “[...] forma de 

representação que privilegia tanto o texto (escrito) quanto a imagem (visual)”, configurando 

certa mestiçagem ou hibridização (DIAS; IRWIN, 2013, p. 25). Para os autores, a a/r/tografia 

consiste em uma  

 
[..] linguagem das fronteiras, da auto etnografia e de gêneros. O Artógrafo, o 
praticante da a/r/tografia, integra estes múltiplos e flexíveis papéis na sua vida 
profissional. Não está interessado em identidade, só papéis temporais. Vive um 
mundo de intervalos tempo/espaço, em espaços liminares, terceiros espaços, entre-
lugares. Busca vários espaços desde aqueles que nem são isso nem aquilo e também 
aqueles que são isso e aquilo ao mesmo tempo. Busca o diálogo, mediação e 
conversação. (DIAS; IRWIN, 2013, p. 25).  
 
 

Diante desses argumentos, os contextos acadêmicos ainda estabelecem padrões 

normativos de escrita que determinam a estrutura dissertativa na construção de trabalhos de 

pesquisa científica. Talvez esses padrões acabam estabelecendo a obstrução de estruturas 

inovadoras e diferenciadas com vistas para a criação artística. Contudo, quando adentramos a 

pesquisa envolvendo arte, percebemos que as visualidades, ou outras linguagens artísticas, 

pouco estão contempladas quando diz respeito à arte como campo de produção dos 

conhecimentos científicos na educação. Esse fato dá-se, talvez, pela preocupação em utilizar 

padrões normativos que envolvem a construção da escrita. Nessa direção, a PEBA ganha espaço 

e significação, como abordagem metodológica, na tentativa de buscar novas possibilidades que 

possam abarcar outras maneiras de construção de conhecimento por meio da arte.   

O mundo em que vivemos está cada vez mais tecnológico e inundado por informações 

visuais que integram os processos de aquisição do conhecimento. No entanto, a visualidade 

abre espaço para que possamos conhecer nosso entorno. Essa visualidade, pouco explorada 

pelas instituições de ensino, determina as maneiras de olhar o mundo, sendo importante na “[...] 

construção da representação do conhecimento. Logo, se faz necessário explorar mais, e ao 

mesmo tempo, os conceitos da comunicação e representação cultural destes conhecimentos que 

partem diretamente de uma transação com o visual” (DIAS, 2007,  p. 2).   
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Assim sendo, nas últimas décadas, pesquisadores de universidades europeias e 

americanas tentam compreender e inserir a criação de arte como modalidade acadêmica. Como 

resultado dessas investigações, novos modos de pesquisa acadêmica vêm despontando e sendo 

bem aceitas como a Arts-based forms of research (ABR)  e a Arts-based educational research 

(ABER) (DIAS, 2007). Segundo Dias (2007, p. 6): “A a/r/tografia é uma forma de ABER que 

foi desenvolvida por Elliot Eisner em cursos de pós-graduação […] entre os anos 1970s e 80s. 

Ele buscava a arte como o elemento essencial para o desenvolvimento de pesquisas”. 

O principal argumento que estrutura as propostas da PEBA está no fato de que ela 

enfatiza a produção da cultura visual, rompendo, problematizando, subvertendo padrões 

hegemônicos que ainda mantêm metodologias tradicionais de escrita e pesquisa acadêmica em 

artes, educação e arte/educação (DIAS, 2007). 

 
Obviamente, estas novas formas de expressão acadêmica surgiram da inadequação 
dos discursos acadêmicos correntes em alcançar as especificidades na pesquisa em 
artes. Por meio de formas criativas, elas estabeleceram oportunidades de ver, 
experimentar o ordinário, aprender a compreender as novas e diferentes maneiras de 
se fazer pesquisa em artes, e deram especial atenção a forma da sua circulação e 
publicação. (DIAS, 2007, p. 4). 
 
 

A a/r/tografia permite expressar em imagens aquilo que, por sua vez, as palavras não 

possibilitam. Dessa forma, ela abre caminho para a criação de visualidades, as quais poderão 

compor e dar consistência artística a um trabalho científico (DIAS; IRWIN, 2013). É comum 

tratarmos a PEBA como pesquisa “Viva”. Essa metáfora é utilizada para estabelecer o caráter 

orgânico da pesquisa em Educação. Para Dias e Irwin (2013, p. 29), a PEBA “[...] é uma 

Pesquisa Viva porque se trata de estar atento à vida ao longo do tempo, relacionando o que pode 

não parecer estar relacionado, sabendo que sempre haverá ligações a serem exploradas”.  

Para tornar-se parte deste estudo, debruçamos nossos olhares para os entrelugares, na 

tentativa de perceber onde as conexões entre a teoria e a prática em um processo de criação 

constroem significados visuais e artísticos. A seguir, analisamos dois trabalhos artográficos, 

procurando evidências criativas entrelaçadas pela teoria da criação em arte de Fayga Ostrower 

(2007, 1995) e Marly Meira (2003).  
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Olhares sobre a criação visual em trabalhos acadêmicos 

Neste estudo, adotamos como foco de discussão trabalhos que tenham indícios 

artográficos em sua constituição visual. Pesquisamos no acervo da biblioteca digital da 

Universidade Regional de Blumenau, mas não localizamos nenhum trabalho que traz a PEBA 

como metodologia de pesquisa. Selecionamos, portanto, uma dissertação e uma tese, 

encontradas por meio de uma pesquisa inicial no Banco Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), da Universidade Federal de Santa Maria. O Programa de Pós-Graduação em Educação 

dessa Universidade já desenvolveu diversas pesquisas com a PEBA e vem investindo, por 

algum tempo, esforços em compreender essa metodologia. Buscamos, nesses dois trabalhos, 

perceber as possibilidades discursivas que as imagens possibilitam e as conexões com o seu 

conteúdo. Analisamos, desse modo, as possibilidades de criação e de conteúdo artístico presente 

nas narrativas dos trabalhos.  

Em se tratando do conceito de criação em arte, na publicação de 1995, Acasos e criação 

artística, Ostrower traz um possível significado para o conceito de criar. Nessa obra, o 

significado de criar está conectado com outros conceitos que também se relacionam às questões 

analisadas nos trabalhos adotados. Para a autora:  

 
Criar, significa poder compreender, e integrar o compreendido em novo nível de 
consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos de 
linguagem. Significa introduzir novas ordenações e formas. Assim, a criação depende 
tanto das convicções internas da pessoa, de suas motivações, quanto de sua capacidade 
de usar a linguagem no nível mais expressivo que puder alcançar. (OSTROWER,  
1995, p. 252). 
 
 

Para entender mais sobre processos de criação, trazemos outros conceitos básicos em 

torno da temática que também são referenciais para a análise dos trabalhos selecionados. 

Segundo Ostrower:  

 
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que 
seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências que se 
estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 
compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 
compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar e significar.  (OSTROWER, 
2007, p. 9, grifo da autora).  
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A tese de Cristian Poletti Mossi (2014), intitulada Um corpo-sem-órgãos, 

sobrejustaposições. Quem a pesquisa [em educação] pensa que é?, aborda como temática 

central as “[...] sobreposições e justaposições de disparadores de afetos/afectos em um presente 

furtivo” (MOSSI, 2014, n.p.). Com 124 páginas, a tese apresenta, incialmente, certa subversão 

com imagens sobrepostas ao texto, poeticamente construído. 

Quando estabelece-se a criação artística, podemos entender também a presença de uma 

atitude engajada com a os conceitos  propostos. Dessa forma, na tese, percebemos acentuada 

conexão com a criação. Para Meira (2003, p. 121), “[...] o ato criador, como relação 

transformacional, é sempre político, seja em relação a objetos, seres, lugares, práticas, saberes 

e quereres. A potência humana é paixão, atacar e ser atacado por forças existenciais, ser agente 

e paciente dessas forças”.  

Há intensa relação do significado textual com as imagens que ora são pano de fundo, 

ora são protagonistas do ousado discurso simbólico desenvolvido pelo autor  (Figs. 1 e 2). A 

imagem apresentada na capa também está presente no final do trabalho, em uma sugestão de 

um ciclo que possui um ponto de partida e que também demarca uma chegada.  

 
Fig. 1. Capa da Tese                                                               Fig. 2. Sumário da Tese 

        
Fonte: Mossi (2014, n.p.).                                                      Fonte: Mossi (2014, n.p.). 

 
As imagens figuram “soprejustaposições” de sentidos no tratamento digital dos órgãos 

que compõem esse sugestivo corpo fragmentado. Os possíveis vãos e labirintos a serem 

percorridos, segundo o autor,  são criados por um jogo de complementação entre textos visuais 

e imagens que criam a alquimia de ler como “pequenos, porém potentes, abalos sísmicos” 
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(MOSSI, 2014, n.p.).  

Destruir livros de anatomia para construir bricolagens4 de imagens apelando para 

artesania, “[…] trazendo consigo fragmentos flamejantes que ofuscam os olhos, sacodem as 

vísceras e violentam o pensamento” (MOSSI, 2014, p. 15). Texto poético introduz  

metaforicamente o leitor em uma narrativa do sentido. Os títulos, bem como o sumário, 

possuem características originais que se distanciam em intensidade do padrão acadêmico. O 

autor assume uma “[...] sobrejustaposição composta por traços, vãos, palavras e imagens: 

emaranhada e complexa colagem composta pela condensação de intensidades” (MOSSI, 2014, 

p. 26). 

Com base teórica construída principalmente em Deleuze, Guatarri, Artaud e Spinoza, o 

autor cria atmosferas fictícias onde busca a si mesmo, em uma narrativa poética e visual. O 

conceito de Deleuze e Guattari (1996), o corpo sem órgãos, é amplamente explorado para 

estabelecer questionamentos em torno do que é a pesquisa em educação. No fragmento a seguir, 

podemos perceber os aspectos metodológicos descritos na tese.  

 
Aqui está o método: por sobrejustaposições, escrever pelo fora, inscrever o fora na 
escrita; Fundar ilhas e continentes possíveis; Considerar os vãos, os labirintos, 
alçapões e precipícios que se encontram nas palavras, nas imagens e entre elas; 
Compor não a escrita, mas uma escrita que é atravessada por sons, visualidades, 
hecceidades e vazios; Assumir o procedimento da colagem, operar por distribuição e 
proliferação de multiplicidades em um espaço liso, desértico; Colocar em 
tensionamento o inesperado, tendo-se, a si próprio, como parte constituinte dele. 
(MOSSI, 2014, p. 29).  

 
 
Dentre as transgressões que percebemos na tese, o autor traz de forma inusitada os 

tópicos exigidos de uma pesquisa acadêmica. Em seus títulos e textos metafóricos, com 

intensidade poética, ele mantém introdução, desenvolvimento, embasamento teórico e 

conclusões. Talvez esse seja um dos poucos aspectos estruturais que a tese possui em 

                                                 
4 Bricolagem: termo oriundo do francês bricoleur que se relaciona ao trabalho manual que aproveita materiais 
diferentes. Nesse sentido, diversos autores apropriam-se desse conceito para pensar elementos da cultura. Em 
relação à pesquisa, Kincheloe (2007) indica que é uma maneira de se fazer ciência analisando e interpretando 
fenômenos a partir de diversos olhares na sociedade atual, considerando as relações de poder presentes no 
cotidiano. Rejeita diretrizes e roteiros preexistentes para criar processos de investigação diferenciados, nos quais 
se relacionam diferentes instrumentos de pesquisa. No caso da tese analisada, refere-se a todo o processo de 
composição metodológica, formal e de conteúdo elaborados pelo autor.  
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congruência com metodologias tradicionais de pesquisa acadêmica, representando uma 

pesquisa ousada. Seu processo de criação não está marcado somente nas imagens que 

constituem a tese, mas na relação que estabelece com a palavra e com outros tipos textuais que 

lança mão no processo de constituição da tese. Ela se torna obra, obra que está entre arte e 

ciência e nos provoca nessa fronteira.  

Dissertações de Mestrado possuem padrões e normas estabelecidas pela comunidade 

acadêmica, regras que transformam o trabalho em um documento formal. Essa formalidade, 

muitas vezes, pode vir a desconstruir processos criativos, principalmente quando lidamos com 

pesquisas que possuem como foco linguagens artísticas. Quando pesquisamos arte, não 

podemos limitar nossa imaginação, portanto não há como ignorar que padrões e métodos 

conservadores de pesquisa podem limitar a expressão artística.  

Na dissertação de Francieli Regina Garlet (2014), publicada também em 2014, com 90 

páginas, intitulada: Pesquisar andarilho: cintilâncias e transbordamentos de uma docência, 

essas formalidades são deixadas de lado. Deparamo-nos com um material cheio de vida, 

expressado esteticamente por imagens e abordagens literárias que provocam o leitor. Tanto as 

imagens quanto a palavra são necessárias. Elas não se complementam, elas são parte da obra. 

Por possuir uma abordagem artográfica, percebemos as interferências artísticas desenvolvidas 

pela pesquisadora, desde a capa e do sumário (Figs. 3 e 4) até as últimas páginas, em que o uso 

de imagem estabele uma conexão com o leitor. 

 
Fig. 3. Capa da dissertação                                                            Fig. 4. Sumário da dissertação 

                        
Fonte: Garlet (2014, n.p.).                                                             Fonte: Garlet (2014, n.p.). 
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No caminhar da pesquisa, Garlet (2014) encontrou pronomes para se transportar e fazer 

parte, ou seja, estar entre a teoria e a prática. “[...] Enquanto andarilha nesta pesquisa recolhi 

nos caminhos que experimentei elementos que foram sendo solicitados no decorrer da aventura 

investigativa.” (GARLET, 2014, p. 7). Seu percurso a fez se auto investigar e descobrir novos 

conhecimentos de uma “andarilhagem” docente. Sua prática é extremamente viva e sua coleta 

de dados explora histórias de vida, lembranças, fotografias próprias, produção artística 

desenvolvida pela própria autora, interferência de obra no cotidiano, observação, mapeamento, 

intervenção de outros. 

Ao fazer seu deslocamento para seu local de estudo, como andarilha, ela se sensibiliza 

com casas abandonadas. Segundo Garlet (2014, p. 14), “[...] as fotografias de casas 

abandonadas que permeiam esta dissertação são fruto de minhas andarilhagens [...]”. Lá, ela se 

torna andarilha para descobrir seu mundo, resgatando lembranças de sua vida. A pesquisadora 

traz à tona situações do passado para desenrolar novelos e tecer uma nova história, enquanto 

traça seus passos, fugindo da linearidade. Esse elemento permite-nos identificar a necessidade 

do ato criativo ao relacionar-se com a pesquisa em arte, a sua investigação. Garlet (2014) 

preocupa-se em como sua pesquisa pode afetá-la e, também, os outros. Em certos momentos, 

ela usa metáforas como portas, janelas e lugares de passagens, para a abertura de uma 

transitoriedade da vida humana, para que suas investigações possam ecoar para várias direções. 

Ao desenrolar os novelos de sua pesquisa, a autora cria uma instalação artística para 

vivenciar situações que possam contribuir em sua formação e compartilhar com os outros o 

conhecimento da práxis, buscando desenvolver um possível ponto de conflito sobre sua 

formação docente em uma fronteira entre o docente e o artista. Enquanto o percurso de sua 

dissertação é traçado, ela se sensibilizou, registrou e suas percepções para descobrir novos 

significados. Logo sentiu a necessidade de ir além. Sua instalação é chave de partilha, a fez de 

instrumento de produção de dados, permitindo ainda mais, uma vivência intensa durante o 

processo. Ao interferir na vida de outros, Garlet relata: 

 
Estive grande parte do tempo em um banco ao lado da instalação, à espreita do que 
acontecia ali. A partir das cintilâncias que se efetuaram no local, fiz registros 
fotográficos e anotações em um caderno. Estive atenta a tudo que pudesse me afectar, 
na busca de encontros que transbordassem o que havia pensado sobre a docência na 
pesquisa até então. (GARLET, 2014, p. 28). 
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Sua instalação itinerante, propôs transbordamentos em alguns espaços, trouxe 

inquietação para si e para os outros, emergiu feito peixe que pula fora d’água. Conseguimos 

perceber a intensidade dos momentos que Garlet (2014) sentiu enquanto desenrolou sua 

pesquisa, seu trajeto teve início com pequenas partículas de memórias e registros fotográficos. 

Pisou em novos contextos artísticos, onde sua produção encontrou outras possibilidades de 

pesquisa viva. Preocupou-se em saber como a formação docente acontece a partir de uma 

análise de si mesma e percebeu que as coisas mudam, fugindo de conceitos próprios sobre 

docência para se investigar o que se difere, pois elas se conectam, medeiam, relacionam, como 

nuvem que passou e se transformou em uma nova nuvem, produzindo outras vivências. 

Percebemos, diante da análise desses dois trabalhos, que a estrutura metodológica 

contempla forma alternativa de representar visualmente aquilo que talvez somente o texto não 

poderia expressar. Eles criam, segundo Dias (2007, p. 4), “[...] espaços dentro e em torno dos 

dados de pesquisa a partir dos quais coisas novas podem continuamente irromper”. A atitude 

subversiva, considerando os métodos tradicionais de pesquisa,  contida nos trabalhos em foco, 

estabelecem potencialidades inovadoras em que “[...] criar é poder conectar-se politicamente 

com a contemporaneidade, esforço de compreensão sobre necessárias mudanças na sociedade” 

(MEIRA, 2003, p. 70).  

Essas novas perspectivas de pesquisa em educação com base em arte desafiam as 

estabilidades e as normatividades estabelecidas pelos estilos positivistas de escrita, abrindo 

caminho para processos de compreensão da experiência humana. Esse fato permite acesso à 

modos inovadores de criar arte no processo de pesquisa (DIAS, 2007).  

Reflexões que nos provocam... 

Ao percorrermos esse breve caminho investigativo, podemos considerar que as 

metodologias de pesquisa em educação que contemplam a criação de arte em seus percursos 

são alternativas para que professores, artistas e pesquisadores possam desenvolver-se em suas 

áreas de estudo. Em nossa universidade, a proposta metodológica PEBA está provocando 

reflexões no Programa de Pós-Graduação em Educação, fazendo-nos pensar e agir sobre como 

investigamos no campo da relação entre a Arte, a estética e a educação. 

Nesse Programa, alguns acadêmicos já utilizaram fundamentos cartográficos, que talvez 
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seja algo que se aproxima da metodologia aqui destacada. Essa proposição metodológica 

permite entrelaçamentos das identidades professor/artista/pesquisador para criar possibilidades 

na relação entre visualidades e narrativas da estrutura dissertativa. Nos dois trabalhos 

analisados, as evidências apontam para uma intensa criação artística que exige dos criadores 

uma postura específica, não só de pesquisadores de uma temática, mas como artistas que fazem 

de seu percurso questão existencial. Nesse sentido, a PEBA estabelece profundas conexões com 

o ser e estar no mundo, exigindo transformações significativas em uma comunidade de 

pesquisadores. 

Destacamos a necessidade de discutirem-se metodologias de pesquisa em arte que 

transgridam os padrões e as normas, que, por sua vez, podem abortar percursos de criação 

artística e construção de conhecimentos científicos em arte. Os dois trabalhos apresentados aqui 

mostram que os indícios de criação apareceram em distintas configurações e discursos visuais. 

Enquanto Mossi (2014) traz uma colagem sobreposta de imagens e fotografias que remetem ao 

corpo humano, que parecem ter emergido de um livro de anatomia, Garlet (2014) propõe 

metaforicamente um entrelaçamento de registros fotográficos de construção abandonadas em 

suas andarilhagens como professora e pesquisadora. As imagens registradas nessas 

andarilhagens puderam compor uma instalação artística itinerante, utilizada para produção de 

dados da qual a autora extraiu parte de sua visualidade adicional. Esses aspectos apontam para 

a criação de um discurso visual que intensifica as temáticas da pesquisa, trazendo à tona o 

potencial expressivo da imagem na pesquisa acadêmica e do uso de outros tipos textuais. 

Compreendemos, no entanto, que o pesquisador muitas vezes enfrenta desafios, em ambiente 

acadêmico, na busca de expressar por meio da arte resultados e conhecimentos científicos que 

sejam aceitos.  

Notamos com a dissertação de Garlet (2014) e a tese de Mossi (2014) que suas 

pesquisas, de certo modo, quebram com paradigmas tradicionalmente adotados pela pesquisa 

em educação. Um olhar sensível, uma percepção aguçada podem abrir caminho para perceber 

a arte como campo de conhecimento a ser considerado, explorado, tendo processos criativos 

como percursos de investigação e, com isso, proporcionando novas fronteiras para o 

conhecimento científico.  
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Resumo 
Este artigo foi formado a partir de fragmentos de relatos de um estagiário de Licenciatura em Teatro, 
que teve seu primeiro contato com o Ensino formal, cumprindo esta etapa acadêmica de formação. 
Portanto tem o objetivo de relatar as práticas ocorridas no Primeiro Estágio Supervisionado, ocorrido 
no Amazonas, mais precisamente numa escola que atende ao ensino fundamental I, da rede pública da 
cidade de Manaus. Procurando relatar os desafios encontrados e as metodologias utilizadas durante a 
vivência em sala de aula, o artigo propõe buscar uma relação entre as propostas feitas no Projeto de 
Estágio, bem como com as atividades desenvolvidas no seu decorrer. As análises e relatos do estudo 
da dramaturgia e da interpretação partindo da obra “Os Saltimbancos” são necessárias para se 
diagnosticar as problemáticas encontradas, bem como perceber as práticas viáveis e interessantes a ser 
experimentadas no contexto formal de ensino. Da mesma forma que se entende a importância destes 
relatos frente a diálogos, com o objetivo de cooperar na formação dos professores de Teatro, também 
se considera válida as percepções dos alunos frente ao ensino de Teatro na escola. Portanto, é 
justamente por isso, que o artigo apresenta citações dos alunos envolvidos no processo, em 
consonância com a reflexão sobre as práticas desenvolvidas. 
Palavras-chave: Ensino formal. Estágio. Dramaturgia e Interpretação.  

Introdução 

 Este artigo tem o objetivo de relatar as práticas vivenciadas no Primeiro Estágio 

Supervisionado de Licenciatura em Teatro de um acadêmico da Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA. Este Estágio se desenvolveu na Escola Estadual Princesa Isabel, 

localizada no Bairro Centro da Cidade de Manaus, capital do Amazonas. O acadêmico 

realizador do Estágio, propõe evidenciar seu primeiro contato com o ensino formal, uma vez 

que este já realizava atividades pedagógicas artísticas no ensino não-formal. 

                                                
1 Acadêmico de Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Bolsista no Projeto - Laboratório de 
Práticas Pedagógicas em Percepção e Teoria Musical e Pesquisador voluntário pelo Programa de Iniciação 
Científica - PAIC. Ator e Professor de Teatro. 
2 Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestra em Educação, Arte e 
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduada em Educação Artística: Artes Cênicas 
pela Faculdade Marcelo Tupinambá e em Pedagogia pela Universidade do Grande ABC. 
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 O projeto criado para o desenvolvimento das atividades teve como título: 
‘‘Possibilidades de construção cênica: Estudando interpretação a partir de adaptações de 

dramaturgias’’ e tinha como orientadora a Coordenadora de Estágio Supervisionado, 

Professora Eneila Almeida dos Santos.  O projeto teve início no dia 13 de março e finalizou-

se no dia 25 de maio de 2017, se desenvolvendo com a presença do estagiário em sala de aula, 

cerca de duas a três vezes por semana. No processo de estágio supracitado, ocorreram três 

etapas: Observação, Monitoria e Regência. 

 A turma que fora observada foi uma de 4º ano do Ensino Fundamental, que conta com 

36 alunos matriculados e que são frequentadores das aulas. Esta turma era representada na 

escola por uma professora que ministra as disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências, 

Geografia, História, Ensino Religioso e Arte; e também contava com a presença de uma 

professora que ministrava a disciplina de Matemática, mas que no decorrer do estágio acabou 

sendo remanejada de turno, ocasionando a vinda de um novo professor. Ainda, a turma 

também contava com uma professora de Educação Física. 

 Portanto faz-se necessário uma reflexão sobre o processo, levando em conta as 

especificidades do ensino formal, no caso, a realidade escolar da instituição que ocorrera o 

estágio. Desta forma, procuramos adentrar nas questões referentes às práticas vivenciadas, 

atentando-nos em pontuar problemáticas e pontos positivos pertinentes reflexionados, na 

reformulação de metodologias e criação e recriação de possibilidades pedagógicas artísticas 

no ensino formal. 

Observação: Primeiros contatos com o Ensino Formal 

  O Diário de Bordo do estagiário assim começa: “Segunda feira, 27 alunos em sala de 

aula, uma aluna copia sua atividade no quadro, uma segunda aluna vai copiar, aquela que 

poderia ser a diretora teatral nas futuras atividades”.  Uma rasa observação não poderia 

confirmar uma realidade. Porém, por meio deste pequeno relato se percebe uma rápida 

constatação na turma observada, a de que existem alunos mais autônomos que outros, o que 

acaba fazendo com que os alunos mais autônomos comecem a ganhar determinada autoridade 

frente à turma. Procurar aproveitar ou incentivar a autonomia dos alunos é um caminho viável 
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à proposta de adaptação coletiva de dramaturgias, bem como de um trabalho coletivo de 

criação, porém trabalhar o interesse coletivo e a participação de todos é um desafio. 
A operação de recriação dramatúrgica será resultado de diferentes experimentos. Na 
busca da condição de criador, os alunos ampliam seu repertório expressivo para 
poder criar não só a forma de representar personagens, como também participar da 
análise dramatúrgica nos papéis de ator, dramaturgo e diretor, através da redação, da 
pesquisa, do recorte e da montagem de fragmentos de textos. Nesta abordagem dos 
textos, todos opinam sobre a organização do discurso cênico a ser lido pelo público. 
(MARTINS, 2008, p. 2) 

 
 Ao dar início o processo de Observação, pode-se perceber a supervalorização da 

relação - professor e aluno, não somente no sentindo de colaboração entre o processo 

educacional, mas num sentindo da pedagogia tradicional, voltada somente ao entendimento 

do professor “iluminado” e do aluno “sem luz”, necessitado somente desta figura para poder 

aprender.  Dessa forma, é deixando de lado, diálogos e momentos de aprendizagem coletiva 

nos contatos entre os alunos como nos lembra Freire (1987). Portanto esta situação se 

caracterizava como um desafio frente à proposta do projeto de estágio que se firmava nas 

práticas em coletivo, uma vez que a falta de relação entre os alunos é uma problemática para 

um processo artístico. . 

 Para se constatar essa informação, devem-se levar em conta as normas e padrões da 

Escola, bem como da realidade do ensino formal em Manaus, que seguem e apostam mais em 

uma linha conservadora. Suas características institucionais não fogem da realidade das demais 

escolas, no que se refere à normas e deveres. As aulas se resumem em cópias de texto e 

explicações sobre o conteúdo copiado. Elementos lúdicos que possam auxiliar no aprendizado 

dos alunos são pouco utilizados, salvo em determinadas disciplinas e em festas 

comemorativas realizadas na escola. Isso é percebido na fala de uma aluna: “Esses textos são 

pra pessoas do Ensino Médio” (K.12 anos. 2017)3. Esta mesma aluna perguntou ao 

estagiário: “O senhor quer mesmo ser professor? Por que o senhor não vai ser político?”. 

Provocando dúvida no acadêmico estagiário, tais perguntas o levaram a questionar a menina 

pelos comentários que se reafirmaram com: “Aqui é a pior sala do mundo. As professoras 

não aguentam. Precisa melhorar, porque nossa Escola é muito boa”. 

                                                
3 As indicações referentes aos depoimentos dos alunos se encontram na seguinte forma: Letras iniciais de seus 
nomes, idade e ano do Estágio. 
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 Na verdade a Escola possui uma organização institucional, no que se refere à gestão. O 

corpo docente e administrativo apresentam preocupações respectivas das escolas que adotam 

um caráter militar, vale pontuar, que essas escolas citadas vêm se multiplicando na cidade de 

Manaus. Tanto é que o espaço físico da instituição é entendida pelos alunos como um castelo 

e as crianças como príncipes e princesas (relacionando-a à Princesa Isabel), e por conta disso 

é inegável sujar os ambientes escolares. Por um lado cabe uma reflexão sobre a presença de 

um castelo, frente aos aspectos culturais da região amazônica, porém, por outro, podem-se 

aproveitar estes pontos e afirmações de outras formas. Na perspectiva do estagiário, estas 

colocações foram vistas por um aspecto lúdico, que logo se podia tornar teatral, por conta da 

criação de um ambiente dramático (a escola entendida como um castelo), possibilidades de 

criação de personagens (os alunos e alunos entendidos como príncipes e princesas), bem 

como elementos que formassem uma dramaturgia (normas da escola que eram respeitadas ou 

não). Por exemplo, a ideia do imaginar a Escola como um castelo, pode ser entendida como 

um elemento dramático usado com o objetivo de conter os alunos em determinadas práticas. 

 Essas pequenas ações são visíveis nas aulas de Matemática, em algumas falas da 

professora ministrante: “Na página 53, vamos lá meninas. ‘Imitem’ a mãe nesse diálogo” e 

“Agora vocês meninos. Não vão fazer? Os meninos estão com vergonha, então vamos 

meninas” (R. S. Profª. 2017). Tentando convidar os alunos a uma forma diferente de diálogos 

e de processo de aprendizagem. Essas ações antes não entendidas como elementos teatrais 

foram fortificadas e refeitas pela professora da turma, após conversas com o estagiário, 

descobrindo que este era acadêmico de Teatro.  

 No que diz respeito a exercícios e possibilidades corporais dos alunos, foi-se 

observada nas aulas de Educação Física. Nela se percebeu elementos que poderiam compor as 

preparações de cenas, durante as aulas, tais como o trabalho de respiração e alguns de 

alongamento e aquecimento. Cabe ressaltar que essas observações realizadas no caráter de 

pesquisa-ação4 e de escuta sensível5 (BARBIER, 2005), no que diz respeito ao diagnóstico de 

práticas realizadas na escola, que se assemelhem e colaborem no ensino de Teatro, não se 
                                                
4 Metodologia de pesquisa e de prática pedagógica que atende ao caráter investigativo por meio da ação e 
reflexão. Estando sempre atenta à ação, refletindo sobre esta e voltando a ação com o intuito de solucionar e 
trabalhar as primeiras problemáticas encontradas. 
5 Procedimento utilizado nas áreas pedagógicas e artísticas, voltadas ao trabalho com a percepção, intuição e 
hipóteses construídas e verificadas frente às próprias ações e práticas realizadas no decorrer de um processo.  
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concentram em aspectos contextualistas (BARBOSA, 1998) de ensino desta linguagem 

artística. Elas na verdade serviram de arcabouço para solucionar eventuais problemáticas 

futuras, procurando desta forma, aproveitar práticas já utilizadas no dia a dia dos alunos, que 

pudessem ajudar no decorrer das atividades pensadas nas propostas do estágio. 

Experimentações: O Teatro está lá, mas agora é percebido. 

 Durante a etapa de observação, apenas duas vezes foram cedidos os tempos de Arte 

para que o estagiário realizasse as atividades propostas. Esses momentos se concentraram na 

busca de diagnosticar as percepções dos alunos no que se refere à linguagem teatral, assim 

como em possibilitar os primeiros contatos com a preparação para a cena. Nos outros dias, a 

etapa de observação se resumiu na presença do estagiário em sala, sentado nos fundos, 

observando os professores e alunos.  

 O primeiro momento dado ao estagiário foi cedido pela Professora ministrante de Arte 

e ocorreu depois de algumas aulas observadas, onde não haviam ocorrido diálogos essenciais 

entre estes sujeitos. O estagiário aproveitou a oportunidade e realizou sua primeira atividade 

prevista em planos de aula, que se concentrava na elaboração de desenhos que falassem ou 

explicassem o que é Teatro, procurando desta forma perceber as diferentes percepções de 

cada aluno acerca desta linguagem.  

Após a realização dos desenhos, foi explanado aos alunos o que é Teatro, nas 

perspectivas de Peixoto (1980), colocadas frente às perspectivas dos alunos, evidenciadas por 

seus desenhos. Sendo enfatizada sua característica própria enquanto arte efêmera, bem como a 

tríade proposta - ator, espectador e espaço. Uma das alunas, antes da explicação realizada, já 

havia constatado que “(...) Teatro é poesia, pois o Teatro é uma coisa maravilhosa, ele é 

muito impressionante, ele faz a gente se sentir muito bem, e as histórias são cativantes, os 

personagens, a emoção, a atuação, e o jeito que eles fazem parecer tão realista, é demais. E 

não é só por isso, é pelo jeito de atuar, o jeito de deixar as pessoas impressionadas.’’ (M. G. 

11 anos. 2017). 

 Durante esta primeira atividade foi possível perceber uma liberdade criativa sendo 

experimentada, levando em conta a desconstrução da estrutura da sala ao se criar uma roda, e 

na possibilidade de poder pintar e desenhar conforme queriam, respeitando apenas o tema 
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proposto para o desenho. Tais mudanças despertavam curiosidades dos alunos sobre o que 

mais viria a ocorrer, bem como da parte da professora, a preocupação em entender o objetivo 

das metodologias trabalhadas. 

 Esse contato com a linguagem teatral traz uma nova realidade aos alunos, a de 

perceber uma importância nas aulas de Arte. No atual currículo do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) em Manaus se percebe os seguintes horários de disciplinas - 

Língua Portuguesa: 7 aulas por semana, Matemática: 6, Educação Física: 2, enquanto 

Ciências, Geografia, História, Ensino Religioso e Arte têm apenas 1 aula por semana. 

Salientando que cada aula tem a duração de 50 minutos.  

 Além do sistema educacional, os próprios professores acabam fortificando a ideia dos 

estudos prioritários e secundários, quando usam a Educação Física como recompensa, caso a 

turma se comporte, bem como, quando a disciplina de Arte fica responsável por manter a 

escola decorada ou em preparar apresentações para as festas comemorativas no decorrer do 

ano. 
 
A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede 
frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser 
substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu 
contexto, sua complexidade, seu conjunto. (MORIN, 2002, p. 14) 
 

 Fica evidente que frente à realidade do ensino de Arte a que estes alunos estão 

submetidos, fica afetada suas relações com os conteúdos e práticas artísticas. Uma vez que os 

próprios cinquenta minutos são utilizados para práticas de cópias, de pinturas de desenhos 

impressos e da arte como instrumento de ensino das outras áreas de conhecimento. 

 O segundo momento cedido se concentrou na elaboração de exercícios corporais, 

sendo aproveitados alguns movimentos já realizados pelos alunos nas aulas de Educação 

Física. Esta segunda atividade ocorreu com menor número de participantes, já que alguns 

alunos não participaram por conta de não terminarem a cópia de uma atividade escrita no 

quadro. Constatava-se uma ansiedade por parte dos alunos que não estavam participando das 

atividades da aula de Teatro. Bem como a euforia por parte dos alunos que estavam 

realizando os exercícios corporais. Pode-se perceber uma nova prática dentro da escola, que 

outrora, não fazia parte de seu cotidiano e que neste pequeno momento poderia se iniciar a 

construção de novos conhecimentos. Para os envolvidos nesta prática se percebeu um maior 
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interesse nas próximas atividades de Teatro, enquanto nos que não participaram neste 

primeiro momento, se pode analisar um caminho mais longo em chegar à etapa dos primeiros 

envolvidos, uma vez que estes, enquanto observavam a prática e copiavam o exercício do 

quadro, ainda não conseguiam compreender o objetivo cênico da proposta. 

 Durante esta última atividade citada, entendida como experimento para a etapa de 

regência, detectou-se uma forte euforia dos alunos, que pode acabar gerando uma 

desorganização no momento de realização das atividades. Isto pode ser justificado por conta 

da ludicidade deste momento, o que acaba gerando ansiedade nos alunos. O desafio é tentar 

refletir e conversar coletivamente sobre a proposta das atividades (jogos, exercícios, leituras 

etc.), bem como evitar a realização de atividades sem propósito, como a realização de 

momentos lúdicos pelo lúdico como nos lembra Mendonça (2013), ou como não conseguir 

integrar esses exercícios nos momentos de construção de cenas. 

Monitoria: A colaboração do estagiário em sala. 

 Nesta etapa o estagiário não teve a oportunidade de se sentar ao lado da professora 

conforme orientado pela coordenadora de estágio, porém realizou as práticas da escrita no 

quadro. Ajudou no desenrolar da aula, oportunizando outras práticas das professoras no 

decorrer de 50 minutos. Também colaborou algumas vezes na condução dos alunos na entrada 

e saída, bem como nos horários de recreio.  

 Nesta etapa se pôde perceber por conta dos alunos uma maior intimidade com o 

estagiário. Os alunos começavam a criar diálogos e propor ideias de realizações de atividades. 

Durante alguns momentos foi pontuado aos alunos que trabalháramos Teatro, a partir do texto 

“Os Saltimbancos” de Chico Buarque. Porém apenas algumas informações foram dadas, de 

maneira não aprofundada.  

 Ainda, o interessante foi perceber a busca autônoma de alguns alunos por mais 

informações sobre o texto dramático proposto, seja por meio da internet, ou mesmo por 

perguntas feitas aos seus pais. Freire (1970) nos lembra de uma educação de convite ao 

aprendizado, pensada em propor formas de provocar a vontade pelo estudo, no aguçar das 

curiosidades. É possível exemplificar o episódio em que uma aluna que pontuou que havia 

pesquisado a música “Bicharia” do espetáculo e que se preocupou em ensaiá-la em sua casa. 
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Este exemplo se reflete em outros alunos que encontraram músicas do espetáculo “Os 

Saltimbancos” em desenhos animados como da “Turma da Mônica”, em filmes como o dos 

“Trapalhões” ou pequenos vídeos da TV Cultura. 

 Em conseguinte no percurso do estágio, a Professora que ministra as aulas de 

Matemática acabou convidando o estagiário ao perceber a chegada da etapa de monitoria, 

para realizar uma “dinâmica” com os alunos que pudesse trabalhar o corpo. Ela perguntava: 

“Tem alguma atividade de Teatro que trabalha o corpo?” (R. S. Profª. 2017). Desta forma 

ela cedeu uns 15 minutos do seu tempo de aula para esta atividade. Essas perspectivas 

diferentes, colaboram nas ações a serem realizadas pelos professores da linguagem teatral, 

pois acrescentam metas de aprendizado. Esses pontos de vista, vindos de fora das rodas de 

pesquisadores de Teatro, mostram a realidade do ensino formal, bem como sua ligação com a 

Arte. O ato da realização do pequeno exercício corporal, se afastava da ideia proposta pela 

professora, que era a de despertar os alunos para a aula de Matemática, mas sim, se firmava 

na intenção de trazer o Teatro à sala de aula. Uma vez iniciado o exercício, a maioria dos 

alunos, esperavam que a aula de Matemática não ocorresse, apara que a atividade continuasse, 

alguns consideraram a prática semelhante às aulas de Educação Física, o que poderia ser 

repensado, caso ocorresse um maior tempo de atividades e de trabalho de provocação aos 

reais objetivos dos exercícios. 

 Nestes aspectos pode-se perceber um desafio de reconstruir os pensamentos ligados ao 

senso comum sobre o ensino de Arte nas escolas nos espaços formais.  Promover o ensino da 

Arte e evidenciar um convite a entender o Teatro como área de conhecimento importante e 

significativo, tanto quanto as outras disciplinas se fazem urgente e necessário, bem como 

desafiador. Tais lutas institucionais e de sistemas, só iniciarão no dia a dia da sala de aula. 

Regência: Um Professor de Teatro na sala de aula. 

 Nos primeiros momentos de regência a preparação para um evento de Festa do Dia 

das Mães tomou conta da programação da escola, bem como atrapalhou o andamento de 

algumas atividades, destacando-se as que o estagiário iria propor à turma. Tendo o número de 

alunos reduzidos em algumas aulas, por conta dos ensaios de coreografias preparadas para o 

evento festivo, foi-se acordado que após a passagem do evento, as aulas de Teatro voltariam 
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ao normal, da mesma forma como toda a rotina escolar diária. Durante esses dias 

movimentados foi observada uma aula de Arte. Os alunos receberam a atividade de pintar um 

desenho oval, impresso em papel ofício, tendo por orientação da professora: “Tem que ser 

bem colorido” (M. S. Prof.ª 2017).  Uma aluna ao entregar o desenho com a maioria das 

partes pintada em vermelho acabou escutando: “Eu não disse colorido. Por que tem tanto 

vermelho? Está errado!” (M. S. Prof.ª 2017). Tal situação evidencia a prática tecnicista 

utilizada fortemente nas aulas de Arte. Podendo citar que nestas aulas, não se trabalha 

processos criativos com os alunos, sendo estes pela criação individual ou coletiva; as próprias 

regras definidas pela professora não apresentam justificativas e nem são colocadas como 

caráter estético ou de proposta, mas sim de imposição. Passado o evento acima citado, 

votando ao normal as aulas, um novo professor assumiu a disciplina de Matemática e acabou 

colaborando no processo de estágio ao ceder um tempo seu, para a realização das atividades 

programadas. Cabe lembrar que ocorreu preparação para outro evento – Aniversário da 

Escola – que acabou prejudicando outra vez no desenrolar da programação do estagiário. 

 A primeira atividade desenvolvida na etapa de regência foi uma continuação do que 

fora pouco aprofundado no início. A atividade se baseava na formação de grupos e na 

elaboração de uma leitura dramática onde os alunos trabalhassem três partes do texto “Os 

Saltimbancos”. Tal acontecimento foi algo novo para turma, o que causou rejeição de alguns 

alunos e confusões nas organizações de ideias de como ocorreriam as leituras. Por parte do 

estagiário, os alunos eram tratados como sujeitos criadores, o que causou uma surpresa por 

parte da turma, já que estes estavam acostumados a cumprir regras e normas do que ser feito 

na aula de Arte, ou na aula de outras disciplinas. 

 Os grupos foram formados conforme os números que o professor deu a cada um, para 

que desta forma não se formasse somente os grupos de íntimos, e se reforçasse a falta de 

integração entre a turma. Portanto a proposta era que houvesse um momento de novas 

interações e um convite à coletividade. Em primeiro lugar, foi necessária a orientação por 

entre os grupos em todos os momentos; em segundo lugar saber lhe dar com os alunos que 

desistiram da atividade por conta de não querer trabalhar em grupo, ou mesmo de não estarem 

acostumados com colegas de turma dos quais não tinha intimidade. Esta atividade encerrou-se 
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por conta do fator tempo, o que fez com que fosse deixada para outro momento sua 

continuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em outro momento cedido pelo professor de Matemática, as atividades do estagiário 

iniciaram com o alongamento, aquecimento e exercícios corporais-vocais. Após isso começou 

outra vez o ensaio da música “Bicharia” de “Os Saltimbancos”, porém algo inesperado 

aconteceu. A mesma professora que uma semana atrás realizara uma apresentação de dança 

para o dia das mães foi até a sala e levou outra vez mais da metade da turma para a realização 

de uma nova dança, desta vez, destinada ao Aniversário da Escola. As atividades continuaram 

com apenas 8 alunos em sala, porém todo o plano teve de ser mudado em fração de segundos 

na ação do “aqui e agora”. 

 Por fim os alunos realizaram algumas esquetes relacionadas aos Saltimbancos, 

somente após dialogarem em coletivo sobre o que se tratava a peça. Desta forma, a atividade 

procurava experimentar e demonstrar a transformação do texto literário em Teatro. Além de 

trabalhar a coletividades, nas diversas funções na ação teatral.  

 Após o episódio, ocorreu a aula de despedida da turma. Neste dia os alunos levaram 

máscaras e acessórios relacionados aos “Saltimbancos” e em grupo realizaram uma cena 

relacionada à música “Bicharia”. Terminada a atividade o estagiário despediu-se dos alunos, 

entregou um pedacinho de papel com uma mensagem relacionada à linguagem teatral para 

Fig. 1. Atividade desenvolvida com o professor estagiário em sala de aula. 

Fonte: Acervo da Coordenação de Estágio. 
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cada um e pediu para que estes escrevessem seus nomes no seu Diário de Bordo. Por fim, os 

alunos agradeceram, tiraram fotos e acompanharam o estagiário até a saída, bem como 

agradeceram por suas atividades realizadas e pediram para que ele escrevesse seu nome em 

seus cadernos, como um artista devia fazer, segundo eles. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexões e Considerações em processo 

 No decorrer de um processo, muitas são as sensações e múltiplas indagações a serem 

feitas, porém, sempre o primeiro contato com qualquer atividade atrai medo, desconforto e 

desafios em maior intensidade. Para um estagiário, acadêmico de Teatro, que trabalha 

pedagógica e artisticamente no contexto não-formal, vivenciar seu primeiro processo na 

Escola formal foi realmente algo muito rico em sua pesquisa e reflexão para a contínua 

construção de um professor de Teatro. 

 Tais perguntas como: “Por que a disciplina de Artes é vista de forma menor em 

relação às outras?”, “Como trabalhar atividades teatrais frente às problemáticas: espaço, 

tempo e objetivos comemorativos de construção de cenas e peças teatrais?” são refeitas, e 

outras vez questionadas, ao se buscar respostas através de diversos caminhos metodológicos. 

Portanto tais situações ocorridas no decorrer do estágio servem para a construção e 

reconstrução de atividades pedagógicas pensadas para o ensino da Arte Teatral. Tais 

problemáticas prejudicaram no tempo do processo, o que poderia causar uma antecipação de 

Fig. 2. Encerramento do estágio. Crianças com as mensagens entregues pelo professor estagiário. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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etapas e uma não reflexão de práticas. Manter um equilíbrio entre o planejado e o ocorrido é 

algo necessário no caminhar pedagógico, sobretudo no ensino de Teatro, principalmente, se 

levarmos em conta uma busca por um objetivo real em cada atividade realizada, tanto quanto 

proporcionar uma aprendizagem significativa. 

 Diagnosticando problemáticas, potências e desafios a serem trabalhados no contexto 

escolar, entende-se que o Estágio proporciona muitas reflexões quanto à questões encontradas 

na literatura e que são vivenciadas apenas no plano sensível no momento da docência. 

Portanto, o estágio além de colaborar na fortificação do objetivo de proporcionar experiências 

práticas ao acadêmico, também colabora na procura por resoluções de problemáticas 

encontradas no ambiente escolar. 
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REFLEXÕES EM TORNO DE ALGUMAS ABORDAGENS DO ENSINO 

DE TEATRO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Alexandre Falcão de Araújo1 - UNIR 
  

Grupo de Trabalho de Fundamentos 
 
Resumo 
O presente trabalho tem como foco a análise de possíveis abordagens para o ensino de teatro na 
educação básica, destacando algumas das metodologias de ensino de teatro mais difundidas no Brasil. 
Tal análise é realizada a partir do diálogo entre autores de referência e de minha práxis como docente 
em um curso de Licenciatura em Teatro, buscando aplicar as citadas metodologias na formação de 
arte/educadores. Em linhas gerais, com base no estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 
também de obras de Isabel Marques e Ingrid Koudela, proponho uma possível leitura paradoxal do 
ensino de artes no Brasil, com destaque para os exemplos no campo das artes cênicas. A trajetória 
arte/educativa brasileira no século XX pode ser compreendida por meio dos paradoxos formados na 
oposição entre os polos “tradição x liberdade” e “contexto x essência”, que até a atualidade 
influenciam as práticas escolares. Apresento, por fim, um esforço classificatório, mas também 
sintético, com destaque para as seguintes perspectivas de ensino de teatro: Jogo dramático infantil, na 
matriz anglo-saxônica; Sistema de jogos teatrais de Viola Spolin e o Teatro do oprimido, de Augusto 
Boal. As perspectivas anteriormente citadas são classificadas em relação às suas influências artísticas, 
teóricas, pedagógicas e políticas e também em relação à sua possível aplicação no campo da educação 
básica, de acordo com a organização serial da educação brasileira. 
Palavras-chave: Jogo dramático infantil. Sistema de jogos teatrais. Teatro do oprimido.  
 
Introdução 

Por intermédio da presente reflexão pretendi analisar algumas possíveis abordagens 

para o ensino de teatro na educação básica. O recorte analítico vislumbrou coligir e destacar 

algumas das metodologias de ensino de teatro mais difundidas no Brasil e minha práxis como 

docente no curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, 

buscando aplicar as citadas metodologias na formação dos futuros professores de teatro. 

Apresento aqui um esforço classificatório, mas também sintético, relacionando alguns 

dos sistemas e métodos teatrais mais conhecidos no país com a organização serial da 

educação formal brasileira. Porém, antes de chegar ao ensino de teatro propriamente dito, é 

necessário apresentar uma síntese de algumas perspectivas do papel das artes no campo da 

educação, a partir de autores e documentos de referência. 

                                                 
1 Professor do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Doutorando em 
Artes pela Universidade Estadual Paulista – Unesp. E-mail: alexandre.falcao@unir.br. 
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 É possível pensar a trajetória do ensino de artes no Brasil, notadamente do início do 

século XIX a meados do século XX, a partir de dois paradoxos: “tradição x liberdade” e 

“contexto x essência”. Segundo o professor Arão Paranaguá de Santana (2000), as 

experiências de ensino de teatro no Brasil até meados do século XX ocorriam especialmente 

no campo não-formal e nas práticas das companhias teatrais empresariais. Porém, Santana 

(2000) ressalta que a influência do movimento escolanovista (notadamente a partir das obras 

de John Dewey), a tendência da “livre expressão” e do “Movimento de Educação através da 

arte” (principalmente a partir de Herbert Read), começam a repercutir nas práticas arte-

educativas brasileiras, especialmente a partir da década de 1940. De início, tais influências 

são mais notadas no campo das artes visuais, mas, aos poucos, passam a refletir também no 

campo das artes cênicas. O movimento das Escolinhas de Arte do Brasil, liderado, em certa 

medida, por Augusto Rodrigues (1913 - 1993), teve forte influência na disseminação do 

modernismo (em uma perspectiva de certa forma ligada ao liberalismo econômico)2 no ensino 

das artes cênicas. 

Em linhas gerais, a partir da análise dos PCNs (BRASIL, 1997) e também de obras de 

Isabel Marques (2011) e Ingrid Dormien Koudela (1996 e 2004), aponto as principais 

características das abordagens de ensino de artes que compõem os polos para uma possível 

leitura paradoxal do arte/educação no Brasil, com destaque para os exemplos no campo das 

artes cênicas. Como toda classificação, trata-se de um esquema reducionista e simplificador 

de um imenso e significativo número de experiências desenvolvidas, mas que ainda assim 

pode ser útil para aprendizagem e reflexão acerca das complexas formas de apreensão e 

consecução das práticas arte/educativas. 

O primeiro paradoxo “tradição x liberdade”, diz respeito a dois modelos que se 

opõem, com seus respectivos reducionismos. No polo “tradição”, figura o modelo 

tradicional/reprodutivista, no qual as artes cênicas são consideradas enquanto evento, com 

finalidade única de apresentação (resultado) em datas comemorativas específicas, ou seja, há 

uma visão utilitarista e imediatista da arte, os textos e expressões gestuais são decorados e há 

também um viés enciclopedista, com a reprodução de modelos hegemônicos, notadamente em 

dança. 
                                                 
2 Acerca das distintas perspectivas do modernismo, ver Harvey (1992). 
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 No polo “liberdade”, figura o modelo espontaneísta/psicologicista, no qual a arte 

infantil é desenvolvida como manifestação espontânea e autoexpressiva, ligada ao 

desenvolvimento da criança, mas há uma “corrosão” da perspectiva libertária, quando só 

importa o processo e não o produto; a autoexpressão é compreendida como vazão dos 

sentimentos e em uma perspectiva individualizante; o processo pedagógico é limitado ao 

“aprender fazendo”, desconsiderando a necessidade de contextualização e, por fim, se 

configura a banalização do “deixar fazer”, minimizando a importância do educador. Tal 

abordagem pode ser associada ao modernismo de perspectiva liberal, especialmente 

desenvolvido nos Estados Unidos, a partir dos anos 1945. 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1997), do início do século XX até os anos 1970, as 

práticas arte/educativas brasileiras oscilaram principalmente entre a aprendizagem 

reprodutivista (de cópia de modelos) e o livre fazer expressivo de estudantes. A partir de 

minha experiência como educador posso afirmar que tais práticas ainda são extremamente 

presentes no cotidiano escolar.  

O segundo paradoxo diz respeito à oposição entre as abordagens nomeadas/ 

conhecidas por contextualista e essencialista. Quanto à abordagem contextualista defende-se 

uma Educação através da arte, ou seja: trata-se do uso da arte como ferramenta ou 

instrumento para necessidades psicológicas imbricadas às necessidades sociais, enquanto que 

a abordagem essencialista defende uma educação em arte, fundamentada, sobretudo, no 

sujeito criador. Neste último caso, a arte é tida como forma de conhecimento em si e o 

desenvolvimento artístico é entendido como resultado de formas complexas de aprendizagem, 

que não ocorrem automaticamente à medida em que a criança cresce.  

 Nos PCNs, de certa forma, as abordagens contextualista e essencialista se 

complementam. Também para Isabel Marques (2011), é necessário 
 

[...] uma arte que busque integrar e articular seus próprios conhecimentos (fazer, 
apreciar, contextualizar) e a realidade sócio-político-cultural, possibilitando, assim, a 
inserção de uma escola transformada e transformadora na sociedade. Dessa forma, o 
conhecimento em arte articula-se com o conhecimento através da arte [...] 
(MARQUES, 2011, p. 48). 

 
 As diversas abordagens possíveis para o ensino de teatro na educação básica 

apresentam, com maior ou menor intensidade, matizes dos polos dos paradoxos anteriormente 
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citados. Para o escopo deste trabalho limito-me a apresentar, de forma sintética, as seguintes 

perspectivas: o jogo dramático infantil, na matriz anglo-saxônica (SLADE, 1978), o sistema 

de jogos teatrais de Viola Spolin (SPOLIN, 1979) e o teatro do oprimido, de Augusto Boal 

(BOAL, 1996 e 2002).   

 
Jogo Dramático Infantil 

 Um dos primeiros autores especificamente dedicados ao jogo dramático infantil a ser 

traduzido no Brasil foi Peter Slade (1912-2004). Para compreender a linhagem de Slade e do 

jogo dramático em sua acepção, é preciso apresentar um pouco de sua biografia3: o autor 

nasce em Fleet, no Reino Unido, tendo estudado economia e filosofia em Bonn (Alemanha). 

Durante seu período em terras germânicas, Slade conhece o psicoterapeuta junguiano William 

Kraemer, que o influenciaria em seu trabalho arte/educativo posterior. 

 Em 1932, Slade retorna para a Grã-Bretanha e começa a trabalhar com dramaterapia, 

levando o drama às escolas e faculdades. O educador inglês funda o Rea Street Center (uma 

escola primária com poucos recursos financeiros) em Birmingham, onde além de desenvolver 

- certa e determinada forma de - drama com crianças, leva espetáculos infantis (feitos por 

atores adultos) para as crianças e trabalha também com jovens infratores. Além disso, Slade 

promove cursos, em escolas de verão, formando professores do mundo todo. É importante 

destacar seu trabalho como um dos diretores da Educational Drama Association (EDA), por 

meio da qual promoveu a difusão do teatro infantil como atividade extracurricular e também a 

inserção de certa tipologia de drama como processo educacional dentro do currículo da 

educação básica inglesa. 

Seu livro Child drama é publicado em 1954 na Inglaterra e torna-se referência 

internacional para compreensão do dramatic play. Uma obra posterior, muito mais resumida, 

intitulada An introduction to child drama, é traduzida no Brasil com o título de O jogo 

dramático infantil e publicada em 1978, portanto bem tardiamente. Alexandre Mate (1989) 

indica que na década de 1980, em diversas pesquisas realizadas no âmbito da Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo, o livro de Peter Slade era a obra de ensino de teatro mais 

conhecida - e imposta - entre os professores da educação básica. 

                                                 
3 Biografia apresentada com base em artigos do Sesame Institute (2017) e de Jackson (1990). 
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A tradição da qual Slade faz parte e é um dos pioneiros desenvolve-se especialmente 

em alguns países de influência anglo-saxã e pode ser chamada de Drama in education ou 

“Drama como método de ensino”, este último termo como proposição da professora Beatriz 

Cabral (CABRAL, 2006). No entanto, as proposições de Slade no livro traduzido para o 

português apresentam perspectivas que são consideradas problemáticas pelos pesquisadores 

brasileiros Alexandre Mate (1989) e Maria Lúcia Pupo (2005), entre outros. 

O jogo dramático (Dramatic play) “[...] diz respeito à brincadeira espontânea infantil 

que ocorre independentemente de qualquer intervenção adulta e se caracteriza pela 

experiência do agir como se e pela transformação constante” (PUPO, 2005, p.221). O foco do 

trabalho de Slade estaria em potencializar o “faz de conta” infantil por meio da orientação dos 

adultos (pais e professores), sugerindo exemplos e comportamentos que promovam maior 

aprendizado. 

 Slade propõe atividades divididas por faixas etárias distintas. Ele, com veemência, 

rejeita o uso do palco e da representação para outrem por parte das crianças com menos de 11 

anos. A partir dos onze anos o autor considera a tendência ao uso do palco e dos treze a 

catorze anos o uso da peça escrita, mas ainda com forte base na improvisação. É possível 

relacionar sua obra com os escritos de Herbert Read (1893-1968) e o ideário do ensino 

artístico calcado na livre-expressão (PUPO, 2005). É possível também vincular a perspectiva 

de Slade à abordagem da educação através da arte, na medida em que para o autor o jogo 

dramático caracteriza-se, antes de mais nada, em uma ferramenta para o desenvolvimento 

psicossocial da criança e do adolescente. 

Para Pupo (2005), a proposta de Slade tem uma visão datada da cena, pois, em sua 

perspectiva, o autor inglês considera que “[...] a arte teatral, fundamentada na artificialidade, 

em nada pode contribuir para a educação de crianças e jovens. A distinção entre jogadores e 

espectadores, a seu ver, apenas alimenta o exibicionismo, inviabilizando a espontaneidade” 

(PUPO, 2005, p. 221). Vale ressaltar, no entanto, que em O jogo dramático Infantil, Slade 

deixa claro que se opõe à divisão entre atores e público somente no tocante ao trabalho com as 

crianças menores, enquanto que passa a considerá-la interessante a partir da pré-adolescência, 

cujo início ocorreria em torno de 11 anos. A esse respeito, Anthony Jackson afirma: 
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A sua aversão [de Slade] aos valores teatrais é clara; assim como a sua desconfiança 
no trabalho com teatro para as crianças menores de 11 anos. Mas, por outro lado, sua 
crença no valor do teatro realizado por crianças mais velhas (especialmente de 14 
anos e acima) - e também de teatro para crianças realizado por adultos - é 
confirmada não só pelo que ele escreveu (por exemplo, em Child Drama), mas 
também em sua própria prática na Rea Street e na EDA (1990, p. 162)4. 

 
Porém, outros problemas, quiçá mais graves, estão presentes na obra do pioneiro 

inglês. Mate (1989) destaca que a obra de Slade está embasada em um liberalismo vago, que 

apresenta os seguintes aspectos: 

 
• Manutenção do status-quo da classe dominante [...]; 
• Manutenção de valores universais (e abstratos) como: amor, felicidade, 
ajustamento, emoção, humanismo, progresso, compaixão etc., [...] jargões tão caros 
aos liberais. Os interesses embutidos nestas generalidades escondem a segregação, o 
preconceito, o controle e sobretudo a divisão da sociedade em classes; 
• Manutenção da autoridade e das hierarquias sociais onde o mandante se 
“mistura” aos comandados até limites muito claros. [...]; 
• Manutenção e estímulo ao espírito de competição, concorrência, vitória e 
sucesso; 
• Manutenção da escola descolada da realidade social ou claramente voltada para o 
refinamento dos filhos da classe dominante [...] (MATE, 1989, p. 34). 

   
Ao trabalhar a obra do educador inglês junto aos licenciandos em teatro, busco sempre 

realizar uma leitura crítica, destacando, inclusive, alguns temas não explicitados nas críticas 

dos pesquisadores brasileiros anteriormente citados, como o machismo e a perspectiva 

heteronormativa. Nas indicações de Slade frequentemente há distinção entre atividades para 

meninos e para meninas, restando às meninas atividades como representar a atendente de uma 

butique ou uma dona de casa. 

Realizando, porém, o esforço de “não jogar a criança fora junto com a água da bacia”, 

parte das indicações de Slade seguem válidas hoje em dia, inclusive numa perspectiva de 

educação libertária. Se pensarmos que o modelo tradicional/reprodutivista ainda é muito 

presente na educação brasileira e se consideramos também o exacerbamento do aspecto 

espetacular da sociedade atual, as orientações de Slade para a prevenção e enfrentamento ao 

exibicionismo e para a superação do “textocentrismo”, orientações estas que, de certa forma, 

                                                 
4 Minha tradução. 
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foram precursoras de práticas pedagógicas em teatro contemporâneas, continuam sendo de 

muita relevância para o contexto educacional atual. 

Em minha experiência como arte/educador na educação infantil e também orientando 

estudantes de licenciatura em teatro, busquei utilizar alguns dos princípios de Slade, 

recontextualizando-os à luz de práticas contemporâneas e do pensamento crítico. Ciente de 

que em muitas instituições não é possível para o educador escapar da necessidade de produzir 

apresentações com crianças pequenas em eventos de finais de bimestre ou de curso, costumo 

trabalhar (diretamente com as crianças ou orientando estudantes de teatro/educadores) de 

forma que estas “apresentações” sejam uma grande brincadeira compartilhada junto às mães, 

pais e familiares, onde crianças, professores e demais adultos brinquem e se divirtam juntos.  

Dessa forma, quando necessário, o compartilhar do processo pedagógico supre parte 

das expectativas (ou ordens) das instâncias superiores da instituição educacional e também as 

demandas de mães, pais e familiares, sem, no entanto, incorrer nos excessos de 

espetacularização e até de competição que poderiam ser geradas numa apresentação teatral 

strictu sensu com as crianças. O foco da brincadeira (ou jogo dramático) coletiva está no 

aspecto coral, não no individual, pois a intenção concerne a não gerar destaque para uma ou 

outra criança em razão de seu suposto “talento” ou maior desenvoltura, mas em desenvolver 

as competências inter-relacionais, na contramão da perspectiva capitalista de premiação ou 

valorização dos “melhores” como, infelizmente, ainda ocorre em atividades artísticas voltadas 

para crianças. 

 

Sistema de Jogos Teatrais 

O sistema de jogos teatrais (theater games) foi gestado e desenvolvido por Viola 

Spolin (1906-1994) nos EUA, no contexto do movimento de renovação teatral estadunidense 

chamado off-off-Broadway. Spolin foi diretamente influenciada por uma de suas professoras: 

Neiva Boyd (1876-1963) - educadora, especialista em jogos e danças populares - e também 

recebeu o “pólen” da contracultura que florescia no período. 

Seu livro Improvisação para o teatro foi publicado em 1963 nos Estados Unidos e em 

1979 no Brasil. Disseminada no Brasil especialmente a partir de pesquisas da professora 

Ingrid Koudela, da ECA/USP, a obra de Spolin em tese, estrutura-se em um sistema de 
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improvisações teatrais, cujo foco tem como alicerce a espontaneidade do ato teatral, em 

oposição à representação clássica. 

Spolin propõe, de certa maneira, a democratização da arte teatral, ao afirmar que “[...] 

todas as pessoas são capazes de improvisar” (SPOLIN, 1979, p.3). Em comum, e a partir de 

algumas ressalvas, Slade e Spolin defendem proposições alicerçadas na improvisação, ainda 

que esta seja conduzida de maneira menos rigorosa no caso de Slade. O trabalho da educadora 

estadunidense vale-se de três dispositivos principais para a proposição de improvisações: 

foco, instrução e avaliação (PUPO, 2005); em oposição, Slade utiliza-se de práticas 

alicerçadas em conceitos mais abstratos e esquadrinhadores, como indicado anteriormente por 

Mate (1989), com maior possibilidade de interpretações subjetivas, autoritárias ou moralistas. 

Por fim, outro ponto em comum é o enfoque bastante voltado aos níveis físico e não-

verbal. Mas, no caso de Slade, há a limitação de interpretações em relação aos corpos ideais 

masculinos (para os meninos o autor enfatiza a virilidade e recusa a delicadeza) e femininos 

(para os quais é indicado, em certa medida, o oposto do que se espera dos rapazes). À obra de 

Spolin, provavelmente devidos às influências da contracultura, subjaz uma visão de gênero 

mais abrangente e contemporânea, de forma geral não distinguindo papéis masculinos e 

femininos nas proposições de atividades. De certo modo, pode-se afirmar, seu enfoque 

corporal bebe ainda na fonte de Stanislávski e do método das ações físicas, conformando-se 

em oposição a uma abordagem intelectual e psicológica.  

Em relação a Slade, a obra de Spolin avança no sentido de proposições libertárias, 

mesmo que em termos e contextos em alguma medida ligados ao liberalismo econômico. Em 

seu sistema, a autora busca combater o autoritarismo no ensino de teatro, enfrentando os 

mecanismos de aprovação/desaprovação. Para isso, ela propõe eliminar o julgamento (que 

ganha matizes morais), considerando que não existe uma maneira unívoca e absolutamente 

certa ou errada para solucionar um problema cênico. Em tese, as práticas de Spolin 

pressupõem a tessitura de relações horizontais entre educadores e educandos, assim como o 

desenvolvimento da expressão grupal, rumo à cooperação e à percepção da interdependência. 

Nesse aspecto, a autora é radical: a competição não passa por suas práticas, a não ser como 

expressão (e quiçá reflexão acerca) do que acontece na sociedade, mas não de forma inerente 

aos procedimentos pedagógicos. 
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Outra diferença relevante é que a possível divisão entre público e espectador começa 

mais cedo no sistema de jogos teatrais de Spolin (com crianças, a partir dos 9 anos) do que no 

método de jogos dramáticos de Slade (com pré-adolescentes, a partir dos 13 anos).  

 Diversos autores brasileiros, como Flávio Desgranges (2001) e Ingrid Koudela (1996), 

realizaram revisões, adaptações ou comentários críticos ao sistema de jogos teatrais de Spolin, 

pois seu sistema pode ser um excelente método de aprendizado de certa vertente da linguagem 

teatral, mas conferiria pouca atenção a uma leitura mais aprofundada da realidade, dos 

aspectos sociais e de suas implicações no todo (KOUDELA, 1991; DESGRANGES, 2011). 

 Koudela (1996) sugere a união com o chamado Modelo de Ação de Bertolt Brecht, 

como uma expansão do objetivo pedagógico do fazer teatral para o desenvolvimento da 

consciência do ser humano como sujeito social e histórico. Desgranges (2011) sugere que o 

condutor do processo educacional fique atento às representações surgidas nas improvisações 

e, se considerar pertinente, vá além do foco na linguagem cênica e busque problematizar 

criticamente as situações apresentadas em cena.  

  

Teatro do Oprimido 

O teatro do Oprimido (TO) é um método que reúne diversas técnicas criadas ou 

sistematizadas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal (1931-2009). Vindo do Teatro de 

Arena, com forte influência do teatro épico e de temática assumidamente política, Boal se 

dedica mais intensamente aos campos da educação e da ação social de base após o exílio, em 

experiências na Argentina e Peru. Depois, na continuidade do exílio na Europa, seu método 

segue sendo ampliado e desdobrado em novas vertentes de ação. 

As influências de Boal e do Teatro do Oprimido (TO), ao longo de seu 

desenvolvimento, passam por Karl Marx, Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Paulo Freire, além 

do sociodrama e do psicodrama (BRITO, 2015; BOAL, 1996). Sua perspectiva é 

emancipatória: todos podem fazer teatro, inclusive os atores, e o teatro é uma arma que pode 

ser praticada como “um ensaio da revolução”. Em sua árvore genealógica, portanto, está a 

matriz crítica e, de certa forma, modernista, pois, conforme Harvey (1992), o sentido do 

modernismo é disputado pelos artistas da primeira metade do século XX e o movimento 

socialista inseriu uma dimensão de classe ao projeto modernista. O TO pode ser relacionado 
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ainda à abordagem contextualista, da educação através da arte, inclusive por conta das 

influências recebidas da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. 

Duas das críticas que usualmente o TO recebe e que foram elencadas por Desgranges 

(2011), relacionam-se à abordagem contextualista e dizem respeito a certo uso instrumental 

do teatro como ferramenta e a uma suposta precariedade de qualidade artística, devido à falta 

de acabamento estético nas cenas e espetáculos criados. Em relação ao uso instrumental do 

teatro, eu respondo com a seguinte pergunta: por que não deveria ser? Muitos mestres de 

teatro, como Brecht, Piscator, entre tantos outros (e seus respectivos métodos ou práticas), 

promoveram e promovem trabalhos em que o teatro é utilizado de forma também (mas, não 

só) instrumental. Considerando a gigantesca problemática social que nosso país e o mundo 

enfrentam, o TO se relaciona com as dimensões educacionais, socioambientais, de saúde 

pública, proteção e empoderamento das minorias e dos grupos fragilizados e oprimidos, além 

de uma ampla gama de campos onde suas práticas têm contribuído para a emancipação 

humana coletiva. 

Todo o universo de práticas sociais anteriormente citado não está dissociado do campo 

artístico, pois é importante ressaltar que a qualidade artística de um trabalho está implicada na 

sua relação com o contexto no qual o mesmo está inserido. Assim, parte das críticas 

costumeiramente dedicadas ao TO são elaboradas a partir de um preconceito de classe e de 

uma visão restrita de arte, que desconsidera a indissociabilidade entre os universos 

pedagógico e artístico.  

Em minha prática no campo da educação formal considero o TO excelente ferramenta 

de trabalho para os anos finais do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio e para a 

Educação de Jovens e Adultos. Por trabalhar com a temática social de forma direta e objetiva 

(opressões reais), o TO em sua totalidade pode não ser indicado para o trabalho com crianças 

menores, de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Esforço classificatório: pistas do itinerário 

A seguir apresento duas tabelas por meio das quais busco classificar as abordagens do 

ensino de teatro apresentadas neste artigo, em relação às suas influências artísticas, teóricas, 
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pedagógicas e políticas e também em relação à sua possível aplicação no campo da educação 

básica. 

 
Tabela 1. Influências presentes em algumas abordagens metodológicas do ensino de teatro na educação 

básica 
“Metodologia”  Período inicial 

de difusão  
Relações/influências/abordagens 

Jogo Dramático 
(dramatic play) (Peter 
Slade) 

Inglaterra 
(1954), Brasil 
(1978) 

Herbert Read, ideário do ensino artístico calcado na 
livre-expressão, modernismo na perspectiva liberal, 
abordagem essencialista 

Sistema de Jogos Teatrais 
(Viola Spolin) 

EUA (1963), 
Brasil (1979) 

Contracultura, Piaget (a partir das análises de Ingrid D. 
Koudela), modernismo na perspectiva liberal, 
abordagem essencialista 

Teatro do Oprimido 
(Augusto Boal) 

Anos 1960 e 
1970 

Paulo Freire, Karl Marx, modernismo na perspectiva 
socialista, Brecht, Piscator, Moreno (sociodrama e 
psicodrama), abordagem contextualista 

 
Tabela 2. Relação entre períodos escolares e algumas abordagens metodológicas do ensino de teatro na 

educação básica 
Período Escolar “Metodologias”  
Educação Infantil - Jogo Dramático Infantil (e seus desdobramentos 

no Drama como método de Ensino) 
- Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 

Ensino Fundamental – 1º a 5º anos - Jogo Dramático Infantil (e seus desdobramentos 
no Drama como método de Ensino) 
- Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 

Ensino Fundamental – 6º a 9º anos - Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 
- Teatro do Oprimido (especialmente no 8º e 9º 
anos) 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos 
  

- Sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin 
- Teatro do Oprimido 

 
À guisa de conclusão 

Ainda não temos no universo acadêmico brasileiro uma pesquisa que dê conta de 

sistematizar, a partir de estudos empíricos, os resultados, potências e fragilidades da aplicação 

em larga escala das abordagens metodológicas em ensino de teatro anteriormente 

apresentadas. Os estudos disponíveis, em grande medida, dedicam-se principalmente a 

analisar os aspectos conceituais, políticos e históricos dos distintos métodos, ou a estudos de 

casos específicos, em pequena escala, como experiências em determinadas escolas, 

instituições ou grupos. Assim, de forma geral, o campo arte/educativo brasileiro ainda 

desconhece onde se ensina e como se ensina teatro na educação básica nacional, até porque os 

estudos estão majoritariamente concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país. 
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Enquanto isso, as práticas de hibridismo e miscelânea, conscientes ou inconscientes, 

refletidas ou acriticamente reproduzidas, seguem sendo um dos eixos preponderantes do 

contexto arte/educativo brasileiro. Por isso, esclarecer de onde vem determinada abordagem 

metodológica e quais são suas possíveis implicações estéticas, sociais, políticas e filosóficas, 

pode auxiliar o educador em seu planejamento, de forma que esse ocorra em diálogo com o 

contexto no qual os educandos estão inseridos e talvez possa apontar para um horizonte 

utópico, de emancipação humana. Acredito que o presente trabalho lança pistas neste sentido, 

pois ainda que não dê conta de todo o leque de possibilidades de práticas pedagógicas em 

teatro, pode auxiliar as trabalhadoras e trabalhadores da educação na escolha entre algumas 

abordagens, a partir dos objetivos pretendidos.  
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TEORIA DA RECEPÇÃO:  

REFLEXÕES SOBRE COMENTÁRIOS EM VÍDEO VOLTADO PARA 

PROFESSORES DE ARTE NO YOU TUBE 

 
Gabriela Clemente de Oliveira1 – UEMG  

 
 
Resumo 

A arte teve suas fronteiras ampliadas a partir das transformações tecnológicas, sua 
reprodutibilidade proporcionou uma mudança radical em seu próprio conceito apresentando novas 
formas de expressão, bem como novas possibilidades de acessos e usos. Através da internet uma 
considerável parcela da população mundial, que por diversas razões estão impedidas do contato físico 
com objetos artísticos, podem ter acesso a acervos de instituições nacionais e internacionais além de 
uma infinidade de conteúdos sobre arte. O acesso não está mais reduzido a museus ou galerias, 
tampouco está restrita a uma pequena parcela da população como aconteceu durante séculos ao longo 
da história. Qualquer pessoa que esteja incluída digitalmente tem a possibilidade de acesso ao universo 
da arte sem sair de casa, usando um computador ou telefone celular. Essa nova forma de acesso e 
participação ao universo da arte que artistas, professores e espectadores adquiriram em função da 
tecnologia, democratizou o acesso a produções artísticas, bem como fez surgir uma nova relação com 
o objeto artístico. Esse novo espaço de relação com a arte, em especial no que se refere ao aspecto da 
recepção promovida pelo espaço virtual é objeto de interesse desse artigo.  
 
Palavras-Chave: Recepção. Arte Contemporânea. You tube.  

Introdução 

Pensar sobre arte na contemporaneidade2 é pensar sobre a sua relação com o universo 

digital. Artistas, críticos, professores, espectadores em geral se encontram nesse ambiente 

virtual em diferentes espaços, plataformas, vídeos, blogs e outros. Pensar nos diversos 

caminhos que a produção e a recepção artística percorre na era digital é instigante, pois pode 

proporcionar novas compreensões sobre relações próprias a arte, clareando o entendimento 

sobre a mesma na contemporaneidade. Tal movimento de investigação sobre um contexto tão 

atual necessita, no entanto, de um apoio da história para que o refletir faça-se dentro da 

perspectiva dinâmica do registro e compreensão sobre um contexto. 

                                                
1 Mestranda em Artes PPG Artes - UEMG. Estudante de Artes Plásticas escola Guignard - UEMG. Formada em 
História pela PUC Minas. Professora de Arte e História no ensino fundamental II e médio. E-mail: 
gabriela.gabiarte@gmail.com 
2 Não entrarei na discussão sobre arte na contemporaneidade. Adotarei a compreensão desenvolvida no vídeo por 
considerar razoável o ponto de vista apresentado. O interesse no momento é a relação com a recepção. 
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Nessa perspectiva, pesquisar sobre a relação da arte com o espaço virtual se apresenta 

de maneira rica nas diversas possibilidades de encontro que essas possuem. Hoje, qualquer 

pessoa, que esteja incluída digitalmente, pode realizar uma série de ações artísticas e 

compartilhar com milhares de outras. Pessoas, que por diversas razões estão impedidas do 

contato físico com objetos artísticos, podem ter acesso aos acervos de instituições nacionais e 

internacionais, além de uma infinidade de conteúdos sobre arte através de sites como o You 

Tube, por exemplo. O acesso à arte não está mais reduzido aos museus e galerias, nem está 

restrito a uma pequena parcela da população como aconteceu durante séculos ao longo da 

história. Qualquer pessoa, incluída digitalmente, pode ter acesso ao universo da arte sem sair 

de casa, usando um computador ou o telefone celular.  

 

You Tube 

O You Tube é definido como o maior site de compartilhamento de vídeos da 

atualidade em que o usuário envia e assiste vídeos pela internet. You Tube pode ser traduzido 

como “você transmite ou canal feito por você” (SIGNIFICADO, 2017) e carrega bem a ideia 

do nome, um espaço onde o usuário pode interagir de forma gratuita compartilhando vídeos e 

fazendo comentários.  

Ao pesquisar por arte contemporânea, o You Tube registrou um resultado relevante de 

558.000 vídeos, ao pesquisar por contemporary art, ele disponibilizou 5.090.000 vídeos3. Nos 

dois casos foram relacionados vídeos de toda espécie, programas de humor, palestras, 

seminários, programas antigos de TV, séries sobre história da arte, vídeos com finalidades 

pedagógicas, enfim uma diversidade de produções sobre arte para diversas aplicações.  

 
O You Tube hospeda uma imensa quantidade de filmes, documentários, videoclipes 
musicais e vídeos caseiros, além de transmissões ao vivo de eventos. A popularidade 
conseguida por alguns vídeos caseiros levam pessoas desconhecidas a se tornarem 
famosas, sendo consideradas “celebridades instantâneas”. (...) O site foi fundado em 
2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. A ideia de criar o site surgiu 
devido a dificuldade que existia na época para partilhar vídeos na internet. Juntos eles 

                                                
3 Importante ponderar que os números que se encontram ao longo do texto, relativo a pesquisas no You Tube 
sobre arte contemporânea e contemporary art, bem como informações sobre visualizações, curtidas e dislike 
sobre o vídeo em questão são variáveis. A dinamicidade de compartilhamentos no You Tube altera 
constantemente os números apresentados nesse trabalho. Em relação ao vídeo enquanto estiver disponível no 
You Tube, também estará suscetível a alterações em seus números. 
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criaram um site simples que em pouco tempo conseguiu um enorme sucesso. Em 2006 
foi comprado pela empresa Google, por 1.65 bilhões de dólares. (SIGNIFICADO, 
2017). 

O You Tube traz em si a ideia da produção e recepção, pois os usuários que antes 

recebiam conteúdos elaborados por emissoras de TV ganharam espaço para serem eles 

mesmos produtores de conteúdos, através de produção de vídeos caseiros ou profissionais, 

que posteriormente são disponibilizados na rede. Além do acesso ao conteúdo os usuários do 

You Tube também possuem a opção de comentar4 os vídeos compartilhados, emitindo 

opiniões e pontos de vista sobre o assunto em questão. O You Tube proporciona uma rica 

rede de relações em que qualquer um pode ser um produtor de conteúdo e, também, emitir 

comentários. 

Como pensar então a relação da recepção em arte nesse espaço dinâmico que é o You 

Tube? Em especial o que podemos pensar sobre recepção em arte a partir dos comentários 

redigidos em vídeos sobre arte?  Penso que os próprios dilemas postos em relação ao 

pensamento sobre arte na contemporaneidade se aproxima em relação a sua presença no 

espaço virtual. Interessada no lugar da recepção irei me dedicar a pensar sobre arte nos 

espaços virtuais, em especial no You Tube, a partir da análise de comentários sobre um vídeo 

voltado para professores sobre arte contemporânea.  

 

A reprodutibilidade 

Falar sobre os comentários do vídeo é antes de tudo dizer que estes são tecidos a partir 

de reproduções de obras de arte. A sociedade burguesa, no final do século XIX, desenvolveu 

tecnologias que revolucionaram a ideia de arte bem como a da própria sociedade através da 

fotografia e do cinema. A partir dessas duas expressões a cultura industrial proliferou em 

esfera global e com ela a ideia de que “há sempre algo para ser visto” (SCHWARTZ, 2004, 

P.411) e poderia acrescentar há sempre algo a ser comentado. 

 Outro evento promovido pela fotografia e pelo cinema foi a difusão das imagens em 

larga escala. Em um vídeo sobre arte que se assista pelo You Tube, conseguimos ter uma 

gama de referências sobre objetos artísticos. O vídeo enquanto veículo de difusão da imagem 

                                                
4 Após aquisição pela empresa Google, os usuários precisam fazer registro do seu canal ao Google + para que 
possam redigir um comentário nos vídeos. 
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consegue ampliar a exposição de imagens a um público muito mais diversificado do que seria 

estando apenas em um museu. Essa maior expansão estimula a produção de comentários 

variados, no caso de vídeos no You Tube, que são tecidos a partir da recepção dessa 

reprodução. Ainda que distantes da materialidade da obra de arte, do original, a receptividade 

acontece a partir da sua reprodução, a “obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução 

de uma obra de arte criada para ser reproduzida” (BENJAMIN, 1996, s.p.). 

De acordo com Walther Benjamin, a reprodutibilidade fez com que a obra de arte 

saísse do seu estado parasitário, estático, repleta de referências teológicas e doutrinadoras. 

Uma vez perdida a preocupação com a autenticidade, o objeto artístico se liberta de seu 

aspecto mágico e altera a própria noção de arte. Qualquer um pode se relacionar com um 

objeto através da sua reprodução.  

 

O vídeo: O que é Arte Contemporânea? O exemplo da Bienal 2014 

Ao pesquisar no You Tube sobre arte contemporânea encontrei o vídeo “O que é Arte 

contemporânea? O exemplo da Bienal 2014”, produzido pelo canal Nova Escola. O vídeo de 

aproximadamente nove minutos foi publicado em 27 de novembro de 2014 e tem como 

objetivo realizar uma visita virtual, com professores de arte, pela Bienal de São Paulo, “onde 

educadores da Fundação Bienal explicam o que é arte contemporânea e a que devemos estar 

atentos ao falar sobre arte com os nossos alunos” (NOVA ESCOLA, 2014). Apesar do 

conteúdo do vídeo ser direcionado a professores de arte, ele possuiu linguagem de fácil 

assimilação sendo extensivo a qualquer pessoa que busque maiores informações sobre o 

assunto. O vídeo possui até o momento da pesquisa a marca de 24.277 visualizações, 254 

curtidas, 21 dislike e quinze comentários. 

Logo no início do vídeo a coordenadora geral do educativo da Fundação Bienal, 

Daniela Azevedo, chama atenção dos professores para uma possível dificuldade que os alunos 

possam apresentar ao se relacionarem com o objeto artístico contemporâneo, exatamente pelo 

fato de ser uma produção atual, do agora, uma produção que diz sobre a realidade e que, por 

isso, pode gerar certa insegurança no que se refere a sua compreensão. Em seguida, 

educadores de arte da Fundação Bienal tecem uma série de possíveis relações entre alguns 
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objetos selecionados na intenção de auxiliar o contato, primeiramente do professor com os 

objetos artísticos e, num momento posterior, dos próprios alunos ao fazerem a visita à Bienal.  

O conteúdo do vídeo é, em si, os próprios questionamentos que se faz sobre a 

produção artística atual e a sua recepção. “Para aproximar os meus alunos, ou para me 

aproximar da Arte Contemporânea, eu preciso entender que ela está tratando do que eu já sei, 

do que eu vivo e faço todos os dias. Talvez isso facilite a minha compreensão”. (NOVA 

ESCOLA, 2014. 2’). Um vídeo curto e dinâmico, um pequeno passeio virtual pela Bienal de 

2014 repleto de referências sobre arte contemporânea e que possui até o momento da pesquisa 

quinze comentários. 

 

Os comentários 

Logo abaixo do vídeo encontra-se o espaço para inserir comentários que, até o 

momento da escrita deste trabalho eram quinze. Diante desses comentários, uma série de 

questionamentos surgiu, abrindo possibilidades para diálogos com teorias da arte. Quem são 

as pessoas que redigiram os comentários sobre o vídeo? Alunos do ensino básico? Do ensino 

superior? Professores? Mediadores? A ausência de informações sobre a identificação dos 

comentaristas gera inquietude e possibilidades. Uma vez que o You Tube é uma plataforma 

aberta a qualquer pessoa, profissional ou não da área de arte, estes comentários trazem à tona 

discussões que passam pela teoria da recepção em arte. Os comentários podem ser entendidos, 

então, como rico material de análise para se pensar a teoria da recepção e sua relação com o 

espaço virtual.  

De forma geral pode-se compreender como espectador todo aquele que, perante um 

objeto artístico, assume uma posição. Alunos, professores, artistas, críticos, pessoas das mais 

diversas áreas; qualquer pessoa que diante um objeto artístico ou de sua reprodução, assuma 

uma posição, pode ser considerada espectador. Essa visão encontra respaldo nas teorias de 

Rancière. “Ser espectador não é condição passiva que deveríamos converter em atividade. É 

nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos também como 

espectadores” (RANCIÈRE, 2012, pág. 19).   
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Rancière em seu clássico texto o “Espectador Emancipado” estabelece uma reflexão 

entre o espectador e o objeto artístico5 a partir do estudo o “Mestre Ignorante” de Joseph 

Jacotot. Partindo do campo pedagógico Jacotot identifica que a relação entre o mestre e o 

aluno normalmente gera um embrutecimento. Esse embrutecimento acontece na medida em 

que o mestre detém o saber e o aluno ocupa o lugar do ignorante por não possuir aquele 

determinado conhecimento. Essa relação em que um sabe e o outro desconhece cria um 

abismo entre esses atores resultando numa hierarquia entre as inteligências.  

Ao longo do estudo Jacotot, em oposição ao modelo pedagógico que hierarquiza o 

saber, questiona a existência de duas inteligências, uma que sabe e a outra que desconhece, e 

considera que essa separação nada mais é do que uma forma de construir abismos entre os 

saberes e as pessoas. O que se conhece e o que se ignora pertencem à mesma inteligência e, 

nesse contexto, o papel atribuído ao mestre é o da eliminação: eliminar a distância entre o 

saber e a ignorância. Suas lições têm por finalidade reduzir progressivamente o abismo que os 

separam. Nessa relação, de transpor as distâncias existentes entre os saberes, é necessária 

tanto uma atitude do mestre quanto uma atitude do aluno, em que esse passa a querer saber o 

que desconhece e vai em busca daquilo que lhe falta. Ele assim o faz, pois entende que a 

ignorância não é um saber menor, mas parte do processo do vir a saber. 

Nesse movimento o que acontece é a emancipação intelectual do aluno, aqui chamado 

de espectador por Rancière, o que gera uma igualdade entre as inteligências. Nesse contexto 

entram os comentários6. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Rancière se refere ao teatro para pensar o espectador, no entanto optei em utilizar o termo objeto artístico para 
ampliar as possibilidades de aplicação dos conceitos desenvolvidos pelo autor. 
6 Nesse ponto abrem-se diversas possibilidades de indagações como, por exemplo, De fato todos que registram o 
comentário assistiram ao conteúdo do vídeo? Mesmo sem poder afirmar tal ação pode-se pressupor que de 
alguma forma estes tem ou tiveram contato com arte contemporânea e que baseados nesse contato redigiram suas 
opiniões 
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Fig. 1. Mujawara.  
Snadi Hilal e Alessandro Petti. Grupo Contrafilé-2014. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8-XltLNkOhs. 
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A leitura dos comentários demonstra diferentes posições de espectadores diante do 

objeto artístico. Nos comentários da Fig. 1 poderíamos dizer que não houve por parte dos 

espectadores uma identificação com os objetos artísticos expostos na Bienal de 2014. Uma 

ausência de sentido identificada por um espectador e, por outro, uma visão de que a produção 

artística contemporânea é vazia assim como a sociedade atual. Isso nos leva a pensar no que 

Rancière diz “a distância não é um mal por abolir, é a condição normal de toda comunicação” 

(RANCIÈRE, 2012, pág. 15). 

Há uma distancia identificada a partir dos comentários da Fig. 1. No geral esses 

registros demonstram um estranhamento em relação ao que se assiste. Essa distância, no 

entanto, não necessariamente se apresenta como abismo, ela pode ser percebida como um 

Fig.2. Spears and Other Works 
Edward Krasinski. Fotografias de Eustachy kossakowski. 1963-1965. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8-XltLNkOhs. 
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caminho natural no processo de aquisição do conhecimento. Assim como Daniela Azevedo, 

coordenadora geral do educativo da Fundação Bienal, ao propor que a interação do sujeito 

com o objeto artístico parta de referências próprias como meio de ampliação e possibilidades, 

Rancière estimula a preservação das distâncias que possam existir entre o sujeito e o objeto 

artístico entendendo-o como espaço fértil para o nascimento de novas compreensões. 
 
A distância que o ignorante precisa transpor não é o abismo entre sua ignorância e o 
saber do mestre. É simplesmente o caminho que vai daquilo que ele já sabe àquilo 
que ele ainda ignora (...) Toda distância é uma distância factual, e cada ato 
intelectual é um caminho traçado entre uma ignorância e um saber, um caminho que 
abole incessantemente, com suas fronteiras, a fixidez e a hierarquia das posições”. 
(RANCIÈRE, 2012, pág. 15 e 16). 

 

A partir dessa colocação, espectadores, artistas e professores podem cultivar uma 

disponibilidade em aproximar um do outro sem tentar eliminar as possíveis distâncias que 

possam existir nessa relação. Posições deterministas ou pontos de vistas conceituais 

definitivos impedem o fluxo próprio da comunicação. A passagem daquilo que não se sabe 

para aquilo que se sabe, necessita da distância para que uma nova rede de signos possa ser 

estabelecida e encaminhada no sentido de gerar aberturas diante um objeto artístico. Não cabe 

a ninguém exigir que o espectador ultrapasse de maneira violenta essa distância em relação ao 

objeto, forçando-o a uma compreensão a partir de expectativas construídas. Isso, lembrando 

Rancière, fere o principio da igualdade das inteligências. Da mesma forma não cabe ao 

espectador abandonar a relação com o objeto artístico diante uma dificuldade ou 

estranhamento inicial. Assim como o mestre, através de suas lições, tem a possibilidade de 

encurtar as distâncias entre o saber e o não saber nos alunos, cabe ao espectador dar um passo 

rumo ao conhecimento perante um objeto artístico. 

Da mesma forma que associações como bom ou mau, passivo e ativo, são “alegorias 

encarnadas da desigualdade” (RANCIÈRE, 2012, pág. 17) impor um ponto de vista na 

relação artística, seja do artista, seja do espectador, é ter um lado dominante violando o 

princípio da distância, espaço propício para o desenvolvimento de um novo ponto de vista ou 

conhecimento. O espectador age ao observar, selecionar, comparar e interpretar. A capacidade 

de estabelecer relações entre aquilo que se vê com o que já se viu também é ação primordial 

ao espectador.  
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 Em relação às pessoas que escreveram comentários sobre o vídeo em questão, 

podemos pensar que esses usuários do You Tube correspondem às relações que normalmente 

professores e mediadores encontram em sala de aula e em museus na abordagem da arte 

contemporânea. Não é difícil, durante uma aula sobre um artista contemporâneo ou visita a 

uma exposição de arte contemporânea, encontrar espectadores que assumam posturas 

parecidas aos comentários da Fig. 1. Essas reações acontecem e exige do professor e do 

mediador uma atitude consciente, na medida em que uma distância é identificada. No entanto 

pouco pode o professor ou o mediador intervir em um espectador que não se conscientiza de 

que essas possíveis distâncias são na verdade fatores de aproximação mais do que 

distanciamentos. 

 Pensando dessa forma uma importante problemática se apresenta: Quem media as 

relações no que tange a produção e a recepção da obra de arte no ambiente virtual? Os 

administradores do You Tube não exercem um papel mediador em relação às discussões que 

acontecem nesse espaço, tão pouco contratam pessoal para exercer tal função. Desta forma o 

ambiente virtual se apresenta como um espaço mais livre para que os próprios usuários 

assumam essas funções, produzindo, recebendo e mediando os conteúdos.  

Assim o comentário da Fig. 2 é importante exemplo na demonstração de 

possibilidades de mediação entre usuários do site. Ele traz em seu texto um conteúdo que 

remete com muita proximidade aos conceitos apresentados por Rancière, na medida em que 

entende que as dúvidas e questionamentos que possam surgir perante a relação com um objeto 

artístico, abram possibilidades para que se saia de um lugar comum, onde novos pontos de 

vistas possam ser construídos a partir dessas inquietações. De maneira cuidadosa o 

comentário sugere outra posição que não a do afastamento perante o incômodo, ele de 

maneira sutil “responde” aos comentários da Fig. 1 sem alimentar disputas ou pontos de 

vistas hierárquicos. 

No momento em que o comentário da Fig. 2 diz não haver uma receita de bolo ao se 

relacionar com a arte, ele traz à tona um fundamento da teoria da recepção, que é a relação 

possível a partir das experiências pessoais do espectador, no processo de inter-relações 

metafóricas rumo à proximidade com o objeto artístico. Outro apontamento de igual destaque 

é quando afirma o caráter transitório, passageiro, da Bienal, na qual uma grande quantidade de 
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pessoas passa por esses objetos e produzem diversas posições que, em grande maioria, não 

são conhecidas ou compartilhadas com outros espectadores resultando numa experiência mais 

íntima que nem sempre é amadurecida. Essa relação com o transitório, com o passageiro, 

colocado pelo comentário da Fig. 2, de certa forma também caracteriza o You Tube, pois 

podemos pensar que os usuários que redigiram os quinze comentários no vídeo não 

necessariamente retornarão a esse lugar para acompanhar o desenvolvimento da discussão. O 

seu andamento pode muitas vezes acontecer através de outros usuários que chegam e decidem 

dar andamento as discussões anteriormente levantadas. 

Considerações finais 

Barthes também é um autor que reforça a importância do espectador na relação 

artística. Ao dizer sobre a morte do autor ele localiza o espectador como sujeito ativo “O 

nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor” (BARTHES, 2004, s.p.). A arte é 

criada num espaço múltiplo, onde “as escritas” se misturam e não apenas observam 

passivamente as ideologias ou concepções únicas de um autor. Criar é um ato meditativo onde 

o gesto da ação na materialidade não surge de uma fonte única, original, mas se constrói 

permanentemente na relação da sua própria linguagem, que é a criação múltipla. A força vem 

da criação artística e não do autor. O objeto artístico não se encerra no artista, ele se alimenta 

na sua exposição e interação com o espectador que também se faz sujeito ativo e criador do 

objeto.  

O vídeo “O que é Arte contemporânea? O exemplo da Bienal 2014”, ao convidar o 

espectador para uma “visita virtual”, ressalta a importância das contribuições que só o 

espectador pode conferir a um objeto artístico.  Os espaços para comentários, disponibilizados 

pelo You Tube, constitui-se importante ferramenta de expressão diante do conteúdo do vídeo, 

pois permitem que diálogos aconteçam através de outros comentários, concordando, 

discordando ou realizando novas ponderações frente aquilo a que se assiste. Esses 

comentários se constituem como verdadeiras fontes de pesquisa uma vez que demonstram 

pontos de vistas tecidos pelas mais variadas experiências de vida, e nas quais todas se fazem 

relevantes, no entendimento de serem pontos de vistas únicos desses sujeitos. Não nos cabe 

avaliarmos de forma definitiva se objeto artístico é ruim ou bom, interessa mais o exercício do 
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pensar sobre aquilo que se tem contato, fazer associações com o rico repertório de vida que 

cada um possui tentando, de alguma maneira, se aproximar daquele objeto ou daquele artista, 

mais do que reforçar um afastamento num sentido individualista e dualista. Novamente, as 

distâncias que separam o espectador do objeto artístico devem ser encaradas como fator para 

uma possível aproximação e não isolamento. 

A reprodutibilidade da obra proporcionou uma nova concepção sobre o próprio 

sentido de arte. Os novos espaços criados a partir dessa revolução tecnológica, como é o caso 

do You Tube, oferecem à relação artística uma democratização a seu acesso, possibilitando 

diversas manifestações de espectadores com diferentes referências cognitivas. O You Tube, 

assim como outros veículos de compartilhamento, é espaço legítimo que a arte ocupou. Ainda 

que muitos comentários se demonstrem críticos em relação à produção contemporânea, 

encontramos tantos outros que demonstram diálogos. Que as distâncias encontrem no 

ambiente virtual meios para promoverem aproximações. 
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Resumo 

Esta pesquisa propõe reflexões acerca dos fazeres coletivos de um bloco de carnaval 
exclusivamente feminino. O objetivo geral é apontar as estratégias observadas junto a esse coletivo 
como pistas que permitam vislumbrar seus processos educativos. As reflexões foram construídas a 
partir de questões que emergem tanto do trabalho empírico (cujas observações ocorreram entre abril e 
agosto de 2017) como do trabalho reflexivo oriundo de referências bibliográficas sobre os fazeres do 
carnaval e o potencial do campo artístico para promoção de processos educativos envolvidos na 
socialização do indivíduo por meio de construções coletivas. Ao longo do texto destacam-se algumas 
ações, atitudes e princípios particulares que perpassam a organização para contemplar as demandas do 
coletivo; que vão desde aprender a tocar seu instrumento, passando pelos conflitos em torno das 
posições política do bloco até a necessidade de recursos materiais necessários para colocar o bloco na 
rua. Foi possível perceber que o espaço do bloco de carnaval está permeado pela busca de novas 
possibilidades de organização, orientadas pelo respeito às diferenças, pela não hierarquização dos 
saberes, bem como pelo sentido de construir uma convivência em harmonia com cuidado mútuo. Tudo 
isto ocorre sem a perda do foco que é fundante para o grupo: criar bloco de carnaval em que a 
principal função é brincar o carnaval. 
Palavras-chave: Carnaval. Dança. Educação. 

Apresentação 

O estudo apresentado é parte de uma pesquisa em nível de doutorado3 que se 

desenvolve junto a um bloco de carnaval de mulheres adultas. Cabe destacar que optou-se por 

manter o caráter anônimo do grupo, bem como da cidade, pois pensamos que, para este 

estudo, a revelação destes dados é dispensável.  O objetivo da discussão a seguir é apontar as 

                                                 
1 Doutoranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestra em 
Educação pela PUCRS. Licenciada em Dança pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) E-
mail: laura.bauermann@acad.pucrs.br. 
2 Doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor 
assistente do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: 
felipeumann@gmail.com 
3 A tese teve início em março de 2017, e é realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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estratégias observadas nesse coletivo feminino como pistas que permitam vislumbrar seus 

processos educativos. 

Tal reflexão emerge das observações junto ao bloco de carnaval feminino realizadas 

entre abril e agosto de 2017. Realizou-se cerca de duas observações mensais durantes 

encontros do coletivo como ensaios para a performance, reuniões e atividades de integração. 

Esta pesquisa foi construída a partir de questões que emergem tanto do trabalho empírico 

como do trabalho reflexivo oriundo de referências bibliográficas sobre os fazeres do carnaval 

e o potencial do campo artístico para promoção de processos educativos envolvidos na 

socialização do indivíduo por meio de construções coletivas. 

 

Traços do Carnaval sua dinâmica sócio-cultural 

Diversas são as experiências artísticas que emergem de contextos onde a reunião de 

pessoas é tema central. Um importante exemplo de encontro coletivo que, atualmente, 

constitui uma experiência artística são as festas de carnaval que ocupam os calendários e os 

espaços urbanos público (ou não) das cidades brasileiras. 

O autor Felipe Ferreira (2004) marca o início do Carnaval para o século XII na 

Europa, como uma reação da sociedade à determinação do período de Quaresma estabelecido 

pela Igreja Católica como um período de privações que inicia na quarta-feira de cinzas. 

Assim, os dias que antecedem tal período é vivido com exageros e abundância; como um 

espaço para fazer “tudo aquilo que não se podia, não se devia, fazer durante o ano”: o 

Carnaval.   

Durante os séculos XIV e XV, em países como França e Alemanha, era comum que as 

brincadeiras dos dias de Carnaval fossem lideradas por grupos de jovens chamados de 

Sociedades Alegres. As Sociedades realizavam pequenas cenas jocosas sobre a temática de 

maridos traídos, do inferno, de disputas e exaltações entre os ofícios da época, ou mesmo, 

com encenações de disputa entre a Quaresma e o Carnaval transformados em dois 

personagens. Nessa versão, o personagem Quaresma era marcado pela antipatia, ligado aos 

ricos, levava na fantasia peixes e outros alimentos secos. O Carnaval representava o excesso, 

os alimentos gordos, a abundância, e tinha a simpatia de todos, dos pobres aos poderosos. Já 
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nessa época os governos participavam da organização dessas brincadeiras e retinham parte do 

dinheiro que as sociedades arrecadavam durante as brincadeiras. Com o passar do tempo os 

senhores de terras e algumas igrejas passaram também a “apoiar” tais brincadeiras tendo em 

vista a possibilidade de arrecadar impostos a partir das Sociedades Alegres. (FERREIRA, 

2004) 

 O movimento seguinte que o autor aponta para as festas do Carnaval na história da 

Europa Ocidental se caracteriza como a elitização da festa. Grandes alegorias em desfiles pela 

rua, bailes luxuosos e espetáculos teatrais que levam a comédia para o palco em que o público 

apenas assiste são as marcas do carnaval entre os séc. XVI e XVIII referidas por Felipe 

Ferreira (2004). Destaca-se aqui uma marca que é herdada pelo Carnaval brasileiro: o 

contraste entre as festas sofisticadas, com cenografia e fantasias luxuosas e as comemorações 

grotescas, com inversões de personalidade, caricaturas e exageros relacionadas às camadas 

mais pobres da sociedade.  

Nesse jogo entre os dois modos opostos de viver os dias do Carnaval já pode-se notar 

a incansável busca do ser humano pela liberdade, prazer e alegria sem medidas e, do outro 

lado, os inúmeros artifícios que cada instituição de poder (igreja, governo, grandes 

proprietários de terra, grandes empresas da sociedade capitalista, etc.) lança a fim de controlar 

as opiniões, o comportamento e o consumo da população de cada comunidade. Conforme o 

autor aponta, as instituições participam da festa por meio da cobrança de impostos, de 

promulgação de leis que determinam locais e momentos específicos para que a festa ocorra, 

bem como pela fabricação de notícias sobre as festas. Assim, a cada noticia, a cada lei e a 

cada taxa imposta os sujeitos encontram uma forma de desviar do controle no sentido da 

busca pela libertação pelo carnaval, o que mantém vivo o princípio de reafirmar a inversão e a 

subversão do que é considerado normal. E assim o ciclo da vida da festa vai-se fazendo ao 

longo da história: quando a celebração percebe um cerceamento e um limite sendo imposto 

busca-se uma forma alternativa de fazer o que não está dentro do limite. 

Na cidade onde este estudo acontece, a dinâmica cíclica de embate entre a celebração 

no sentido livre e prazeroso e o cerceamento desse prazer e dessa liberdade pelas instituições 

de poder faz parte da história das celebrações do Carnaval e ainda é uma questão atual. Esse 

tensionamento envolve, inclusive, a extinção e ressurgimento de formas de brincar o carnaval. 
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Assim, o fenômeno mais recente que observamos nesta pesquisa é o ressurgimento dos blocos 

de Carnaval que ocupam as ruas de bairros centrais de uma das grandes cidades da região sul 

do Brasil desde o início dos anos 2000.  

É comum que estes blocos caracterizem-se pela junção de amigos (e em alguns casos 

vizinhos) que se reúnem a fim de organizar uma festa de carnaval independente do poder 

público e do patrocínio de grandes empresas. As saídas dos blocos acontecem em sua maioria 

durante o dia, em fins de semana próximos à data do Carnaval, algumas pessoas tocam 

instrumentos, outros cantam, alguns usam fantasiais, surgem também pessoas com carrinhos 

de venda de bebidas, comidas e adereços de carnaval; e os grupos vão ganhando corpo e 

novos integrantes ao longo dos anos. E como observamos ao longo da história, à medida que 

as festas vão ganhando corpo e visibilidade, as instituições de poder vão organizando limites 

de horário, espaço e demais restrições a fim de controlar a festa4.  

Um bloco de carnaval construído de forma coletiva: formas de construção e estratégias 

para a coletividade.   

Acredito que somente com muita coragem joyceana podemos sair do conforto de 
uma ciência fascinante – que pretende tudo explicar, masque está longe de resolver o 
problema mais elementar das relações consigo mesmo, com o outro e com a 
natureza – e reiniciar a viagem pelo desconhecido, ultrapassando a modernidade e as 
subseqüentes pós e neomodernidades. Não será pela mera substituição de gurus – 
Marx por Foucault, Freud por Lacan e outras novas preeminências – e sua 
conseqüente substituição, nem pela adesão a outras ‘escolas’, que se estará 
superando a ferrugem e o ranço da modernidade. A superação só ocorrerá pela 
mudança radical de abordagem. (D´AMBRÓSIO, 1997, p. 21) 

 

Desse cenário surge a observação junto a um grupo de mulheres que, desde fevereiro 

de 2016, reúne-se em torno do desejo de levar pra rua um coletivo exclusivamente feminino 

que toca, dança e brinca o carnaval em suas diversas formas. Hoje o bloco está constituído por 

aproximadamente 100 mulheres que organizam-se entre maestras, cantoras, dançantes e 

naipes de instrumentistas (instrumentos percussivos como surdos, caixas, tamborins, agogôs, 

chocalhos, etc.; instrumentos de corda como cavaquinho e violão e de sopro como flauta 

transversa e saxofone). As dançantes, em particular, denominam-se as “tocadoras de terror”. 
                                                 
4 A forma como este controle é administrado na cidade não é de importância menor, mas não será detalhado aqui 
tendo em vista o tamanho reduzido da pesquisa e o foco. Esta análise estará, talvez incorporada em mais detalhes 
em publicações posteriores. 
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A primeira saída do coletivo enquanto um bloco de carnaval de rua realizou-se em maio de 

2017.  

Dentre as ações do bloco pode-se perceber a emergência de diferentes demandas, tanto 

para colocar o bloco na rua, como para a manutenção do coletivo após sua primeira saída: 

aprender a tocar seu instrumento, aprender as letras das músicas, criar movimentações 

coreográficas, escolher o repertório; decisões e conflitos em torno das posições política do 

bloco (ou de cada integrante do bloco) e, inclusive, a organização dos diversos recursos 

materiais necessários para a saída, como amplificação do som, aluguel de espaços para ensaio, 

tempo de ensaio, recursos financeiros, etc.5 

Volta-se, assim, a atenção para as demandas de organização do bloco porque foi 

possível perceber o investimento das mulheres em repensar e discutir suas ações e porque 

percebe-se particularidades interessantes que instigam a refletir sobre outras possibilidades de 

organização para além dos padrões sociais já estabelecidos.6 

Destaca-se, quanto à dimensão administrativa do coletivo, que foram percebidas duas 

instâncias de organização principais que se desenvolvem da forma mais horizontal possível. A 

primeira são os encontros que acontecem normalmente uma vez por semana, nos quais há a 

intenção de que o início aconteça por meio de uma atividade de acolhida e integração do 

grupo que pode variar entre uma dança coletiva e uma dinâmica de troca de olhares (dentre 

outras). Logo após, as mulheres propõem um espaço de fala no qual buscam pautar todas as 

demandas do bloco (todas mesmo: desde problemas de relacionamento dentro do coletivo, 

decisões de repertório, decisões sobre convites para tocar em festas e eventos, decisões sobre 

a saída para a rua até as demandas materiais). Em seguida trabalham sobre o repertório, e 

                                                 
5 Em princípio pensou-se em separar as dimensões organizativas que compõem as ações do grupo para fins de 
estudo. Mas é interessante notar como a organização dos recursos materiais também é pensada em relação a 
composição artística e, que tanto as escolhas em torno da performance (a escolha do repertório, por exemplo) e 
as contratações materiais (locais de ensaio, por exemplo) estão vinculadas às posturas políticas que o coletivo 
assume. 
6 Quanto aos modos de organização de grupo já instituídos socialmente tem-se como referência as seguintes 
características: pessoas reúnem-se em grupos em que a coordenação é bem definida e identificada pelos demais 
integrantes (seja sob a coordenação centrada em um sujeito ou em um número pequeno de sujeitos); essa 
coordenação dita as principais diretrizes do grupo e os demais integrantes seguem tais diretrizes.  Nessa forma, 
os princípios do coletivo estão já estipulados pela coordenação, existem regras claras a seguir e existe uma 
demarcação visível entre quem pode participar do coletivo e quem não pode. Acima de tudo, é possível 
identificar alguém que toma as principais decisões do grupo, é possível identificar posições/funções bastante 
definidas entre os integrantes dentro dessa forma de coletivo. 
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então o trabalho circula entre um ensaio em que o grupo todo se junta para performar o 

repertório e outros momentos para cada naipe de instrumentos fazer seus ajustes específicos 

(nesse momento, as terroristas, como se chamam as mulheres que compõem o ‘naipe do 

terror’ conversam e fazem as combinações para a sua performance. 

A outra instância importante de administração do bloco é a criação dos Grupos de 

Trabalho, os GTs. Configuram pequenos grupos (cerca de cinco mulheres cada GT) que se 

reúnem em momentos separados do ensaio coletivo para organizar as demandas do encontro 

semanal. O GTs são temporários e transitórios no que diz respeito às suas integrantes e aos 

temas. Ou seja, são criados e extintos de acordo com as demandas e as integrantes aderem e 

deixam os GTs de acordo com sua disponibilidade e interesse. Atualmente existem três GTs: 

produção, organização e arranjos/ensaios. Mais do que entender o que é a temática de cada 

um, tendo em vista sua transitoriedade, para este estudo é importante perceber que não existe 

uma rigidez nesse trabalho, as reuniões são abertas e divulgadas. As mulheres não tomam 

decisões importantes nesses espaços, apenas são organizam pautas para serem levadas aos 

encontros do bloco ou realizam tarefas demandadas do encontro. 

A seguir destacam-se algumas ações/atitudes/princípios que perpassam os encontros 

do coletivo e que permitem caracterizar essa organização particular: 

a) não quantificação da presença: percebe-se que os controles de presenças e faltas,  

tempo de permanência nos encontros do coletivo a partir do horário de chegada e 

saída não são determinantes do que é fazer parte ou não do grupo, bem como não 

são ferramentas punitivas para as integrantes do bloco. Destaca-se esse ponto 

tendo em vista que o controle da presença é, em muitos coletivos um fator de 

verificação do comprometimento dos integrantes; aqui, o fator comprometimento 

está presente como exigência para integrar o grupo, mas parece estar construído e 

qualificado por outros fatores que ainda não se consegue descrever. 

b) disponibilidade para ouvir: o exercício de escuta de todas as integrantes que se 

dispõem a falar é bastante importante nos encontros, não parece existir prioridade 

de fala e nem preferência de fala para quem é especialista no assunto de pauta. 

Todas as opiniões colocadas são ouvidas com atenção. Ainda assim presenciaram-
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se relatos de mulheres que não estão à vontade para falar, mas que puderam 

relataram seu mal estar ao grupo. 

c) atenção para a postura de não julgar: este ponto está vinculado à disponibilidade 

para ouvir, mas destaca-se à medida que todas as colocações são ouvidas com 

respeito e que frequentemente alguém coloca-se para lembrar que as integrantes 

não se conhecem profundamente e não conhecem as experiências de vida de cada 

uma portanto não devem fazer pré-julgamentos e rotular as parceiras pela sua fala 

em dado momento. Isso é levantado com a ponderação da grande quantidade e 

diversidade de mulheres que integram o bloco e pela necessidade de trabalhar no 

sentido de não ofender ninguém. Muitas vezes isso foi levantado em termos da 

vontade de aprender “comunicação não-violenta7” e pela necessidade de trabalhar 

a alteridade das integrantes do grupo tendo em vista que algumas mulheres já 

saíram do grupo por sentirem-se ofendidas a partir das falas de outras integrantes e 

elas acreditam que precisam trabalhar para que isso não se repita. 

d) não saber: essa questão liga-se à diversidade de opiniões sobre o grupo e que o 

compõem. Muitas mulheres declararam não saber qual o objetivo principal do 

grupo (entre ser um bloco de carnaval de mulheres, atuar contra o machismo, atuar 

em prol do feminismo, tornar o grupo um espaço aberto para acesso e acolhida de 

todos os tipos de mulheres, etc.). Algumas integrantes disseram ainda não saber o 

que é o feminismo (uma das pautas centrais do bloco) e relataram o incômodo de 

que uma definição equivocada das posturas políticas do grupo pode tornar o 

coletivo bastante excludente às diferenças entre as próprias mulheres por disparar 

conflitos com suas relações sociais para além do grupo. O interessante aqui foi 

perceber como o exercício da escuta é importante, os “não saberes” são expostos, 

ouvidos e geralmente não houveram soluções definitivas para tais dúvidas. As 

discussões em muitos encontros seguem com o encaminhamento da necessidade de 

discutir e de cuidar “daquilo que não se sabe” uma vez que tantas incertezas 

tornam o coletivo muito instável e frágil segundo algumas opiniões. 
                                                 
7 Técnica de comunicação interpessoa desenvolvida por Marshall Rosenberg (psicólogo estadunidense 1934 – 
2015) que apoia-se em noções como empatia e cooperação. As mulheres pretendem estudar com maior 
profundidade a técnica afim de utilizá-la no coletivo.  
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e) impossibilidade de identificar a voz mais forte: dentre essas quase 100 mulheres eu 

ainda não identificaram-se integrantes com responsabilidades e atribuições de 

coordenação superior as demais integrantes. Vislumbra-se, em meio ao grupo, uma 

gestão coletiva bastante horizontal, diferentes pessoas apontam as demandas do 

bloco e tomam a iniciativa de realizá-las. Não percebe-se também cobranças de 

resultados, percebe-se sempre a análise das situações de problema que o bloco 

passa e diferentes iniciativas para resolução ou uma resolução que se torna um 

processo amplo e muito discutido que, tamanha a horizontalidade, demora muito a 

ser resolvido. 

Voltando nosso olhar para estes fazeres relatados, percebemos o espaço social criado 

pelo grupo como campo de processos educativos importantes e que apontam alternativas 

interessantes no que dizem respeito ao comprometimento com a construção de uma sociedade 

mais digna e possível, frente às demandas da contemporaneidade.  

O espaço de educação pelas particularidades do bloco 

A pluralidade de opiniões, pensamentos, jeitos, vontades, vozes, caras, corpos é 

determinante na formação do coletivo. A reafirmação dessa diversidade a partir do modo de 

organização horizontal, em termos, dificulta ações de uniformização no bloco; o que é 

bastante vigente na lógica de outros espaços educativos, tal como a escola. O sistema escolar 

limita e define objetivos institucionalizados para a educação no sentido de formatar um tipo 

de sociedade vinculada a “[...] centros de decisões de qualquer poder (religioso e/ou político 

e/ou econômico) que esteja em vigência, onde se processa a fabricação desses indivíduos 

ideais e, na lógica desses poderes, conseqüentemente, da sociedade. A escola tem como ação 

fundamental a uniformização da cultura [...]” (CORRÊA, 2000, p. 103). Já, a educação 

concebida no seu sentido amplo, se caracteriza pela capacidade de construção cultural dos 

seres humanos em sociedade. 

A autora Martha Nussbaum (2015) destaca práticas artísticas no cultivo da imaginação 

a importância das que permite ao sujeito relacionar-se em ambiente coletivo de forma 

respeitosa e despido da intenção de controlar o outro no sentido da uniformização da 

sociedade. “Elas [as artes] desenvolvem a capacidade de brincar e sentir empatia de modo 
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geral e tratam de pontos cegos culturais específicos.” (NUSSBAUM, 2015, p. 108). O bloco 

traz, de forma bastante evidente, nas suas ações, a forte intenção de transformar pontos cegos 

da sociedade que participam. 

 
Assim, o ser humano não só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se 
entrega, se dedica a danças, transes, mitos, magias, ritos; crê nas virtudes do 
sacrifício, viveu freqüentemente para preparar sua outra vida além da morte. Por 
toda parte, uma atividade técnica, prática, intelectual testemunha a inteligência 
empírico-racional; em toda parte, festas, cerimônias, cultos com suas possessões, 
exaltações, desperdícios, “consumismos”, testemunham o Homo ludens, poeticus, 
consumans, imaginarius, demens. (MORIN, 2000, p.58-59) 

 

Assim, destaca-se o fazer deste coletivo como um espaço de produção de 

conhecimento que age de forma sistêmica8, onde transgressão, gozo e comunhão, transitam e 

articulam com conceitos oriundos tanto da racionalidade técnica, como dos desgastes, das 

entregas, dos mitos e ritos que se cruzam nas vidas dessas mulheres. As discussões dos temas 

polêmicos que rondam o coletivo (e não são poucos, a saber, feminismo, movimento negro, 

apropriação cultural, mercado cultural, periferia, branquitude, entre outros) ocorrem também 

em nível de uma racionalidade técnica mas não se encerram, não possuem uma resolução 

pragmática muitas vezes. O que não significa que não sejam levadas adiante, estão nas letras 

do repertório do bloco, nas fantasias, nos movimentos e na atitude que cada uma constrói para 

integrar o coletivo. Nesse sentido o carnaval cumpre o papel de transgredir e não aceitar as 

soluções do senso comum para os problemas do coletivo, as discussões perduram muitos 

encontros, e justamente essa possibilidade de sempre voltar-se aos temas que permite a 

manutenção da comunhão dos fazeres do carnaval entre as mulheres.  

                                                 
8 “Para a nossa análise sistêmica da realidade social, precisamos nos concentrar no significado antropológico da 
cultura, que a Columbia Encyclopedia define como “o sistema integrado de valores socialmente adquiridos, 
crenças e regras de conduta, que delimitam a faixa de comportamentos aceitos em qualquer sociedade.” Quando 
exploramos os detalhes dessa definição, descobrimos que a cultura surge de uma dinâmica complexa, altamente 
não linear. Ela é criada por uma rede social que envolve múltiplos ciclos de feedback por meio dos quais os 
valores, as crenças e as regras de conduta são continuamente comunicados, modificados e sustentados. Ela 
emerge de uma rede de comunicações entre os indivíduos e, à medida que emerge, produz restrições sobre suas 
ações. Em outras palavras, as estruturas sociais, ou regras de comportamento, que restringem as ações dos 
indivíduos são produzidas e continuamente reforçadas por sua própria rede de comunicações.” (CAPRA; LUISI, 
2014, p. 384) 
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Outro aspecto importante do bloco feminino como um espaço de educação, que 

complementa essa ideia de comunhão, é a radicalização da intenção tornar o bloco acessível à 

todas. O filósofo alemão Hanz-Georg Gadamer (1996) descreve a celebração como atividade 

de necessária congregação. O coletivo mantém-se sobre esse sentido de congregação que tem 

apoio na experiência com a arte e com a amplitude que o simbólico possibilita.  

 
Celebramos al congregarnos por algo y esto se hace especialmente claro en el caso 
de la experiencia artística. No se trata solo de estar uno junto a otro como tal, sino 
que la intención que une a todos y les impide desintegrarse en diálogos sueltos o 
dispersarse en vivencias individuales. (GADAMER, 1996, p. 101) 

 

Além disso, percebe-se, até agora, que este espaço é permeado por práticas e posturas 

distintas, que buscam novas possibilidades de organização, pautadas pelo respeito às 

diferenças, não hierarquização dos saberes, convivência em harmonia e cuidado mútuo. Tudo 

isto sem perder o foco de que o grupo é um bloco de carnaval e que sua principal função é 

brincar o carnaval. 

Dessa maneira percebe-se o coletivo como um espaço de formação do sujeito a partir 

da ação recursiva de compor o próprio espaço, ou seja, a composição e manutenção do espaço 

de formação é a própria formação, que, por sua vez leva à composição e manutenção do 

espaço de formação. Além de ser um espaço de fruição e de ação política engajada, 

principalmente nos temas feministas. Mais do que encontrar uma unanimidade para os 

significados que identificam o bloco, é importante para as integrantes levar o bloco para a rua 

com o máximo de mulheres possível e tornar o seu carnaval um momento de transgressão, 

gozo e comunhão.  
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Resumo 
Este artigo foi organizado a partir da experiência durante a disciplina Introdução ao Cinema e Vídeo4, 
pelo Mestrado Profissional em Arte - PROFARTE-UFMA, com estudos que versaram sobre: o histórico 
do cinema desde seu surgimento, gêneros, sua gramática visual, assim como os equipamentos técnicos 
que são o suporte referente a feitura dessa linguagem. Oriundo desses estudos introdutórios, uma 
atividade de criação de um curta-metragem no gênero do documentário5 foi proposta como avaliação 
final. A partir de então, as questões geradoras que antecederam esse processo criativo até o resultado do 
trabalho, mereceram ser escritas em artigo que explicita esse relato de experiência. O planejamento do 
curta-metragem surge naturalmente das experiências docentes de cinco mulheres professoras de Artes 
Visuais de escolas públicas6 do estado do Maranhão, e discentes da referida disciplina de mestrado, que 
roteirizam suas vivências e trajetos dentro e fora da sala de aula de suas respectivas escolas, e em 
contraponto a isso, mesclam também, questões relacionadas às políticas públicas presentes e ausentes,  
referentes ao Ensino de Arte no Brasil, tramitando por temas como a MP 746 de 2016 e A Nova Reforma 
do Ensino Médio, o sucateamento das escolas de um lado, e as práticas artísticas realizadas pelos alunos 

                                                 
1 Mestranda em Artes do Programa de Pós-Graduação PROFARTES – UDESC – UFMA. Especialista em Artes. 
Licenciada em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Maranhão - 
UFMA. Arte/educadora da rede Municipal de São Luís - MA. 2ª Secretária da Associação Maranhense de Arte 
Educadores/AMAE biênio 2016-2018. E-mail: adritobias10@gmail.com. 
2 Mestranda em Artes do Programa de Pós-Graduação PROFARTES – UDESC – UFMA. Especialista em Gênero 
e Diversidade-UFMA, graduada em Educação Artística habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal 
do Maranhão - UFMA. Arte/educadora da rede Municipal de São Luís - MA. Pesquisadora do grupo de pesquisa 
Arte e Mestiçagem- UFMA FAPEMA. andrealufra20@gmail.com 
3 Mestranda do Mestrado Profissional em Artes/PROFARTES/UDESC/UFMA. Pós-graduada em Artes Visuais 
Cultura & Criação. Graduada em Educação Artística Licenciatura com habilitação em Artes Plásticas/UFMA. 
Professora de Arte da escola pública estadual há 14 anos. Vice-presidente da Associação Maranhense de Arte 
Educadores/AMAE biênio 2016 - 2018. E-mail: rodriguesdefarias.monica@gmail.com. 
4Disciplina ministrada pelo professor Dr. Marcus Ramusyo de Almeida Brasil. IFMA. E-mail: 
ramusyo@ifma.edu.br. 
5 Classificou-se a obra como documentário pelas características que o vídeo apresenta de ter suas imagens extraídas 
de ambientes reais, entretanto existe nele propostas estéticas e artísticas que o distanciam de um documentário 
clássico e sim caracterizado por uma forma de arte que se vale de sons e imagens. 
6 C.E Domingos Vieira Filho, escola estadual no bairro do Maiobão, município de Paço do Lumiar; Instituto 
Federal do Maranhão - Campus Centro Histórico; Unidade de Educação Básica Dr. Neto Guterres, Unidade de 
Educação Básica Gomes de Sousa, Unidade de Educação Básica Padre Miguel João Mohana, as três últimas 
escolas são municipais, de São Luís.  

700



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 

do outro. A dinâmica visual do curta-metragem busca casar esses paradoxos visuais que se semiotizam 
na retina do espectador.  A proposta é experienciar a linguagem do audiovisual, colocando em prática 
saberes recém aprendidos e buscando tocar em questões pertinentes que perpassam o Ensino de Arte, 
porém, sem perder a fruição estética - poética, da linguagem artística do audiovisual.  
Palavras-chave: Experiências docentes, Ensino de Arte no Brasil, audiovisual.  
 

“...escrevemos para transformar o que sabemos  
e não para transmitir o já sabido…” 

Jorge Larrosa 

Introdução 

“Ensinar Arte sempre foi caminhar por labirintos…” Assim inicia a produção 

audiovisual oriunda de estudos teóricos de uma disciplina intitulada Introdução ao Cinema e 

Vídeo. Cinco professoras em processo de aprendizagem, pelo Mestrado Profissional em Artes 

- PROFARTES, que, apesar de suas experiências docentes, vislumbram novos trajetos de 

trabalho no âmbito do audiovisual oportunizados no transcorrer da referida disciplina. 

Lançando mão dos aportes teóricos, o desafio de produzir um trabalho experimental com 

propostas artísticas sem abandonar o caráter documental, gerou muitas ideias a princípio, 

porém, poucas certezas do caminho certo a seguir. Aos poucos, a linha desse trem foi se 

formatando, condutora de pensamentos direcionados a múltiplas trilhas. Assim foram os 

“primeiros metros” dessa viagem.  

A sugestão de registro do dia a dia de cada uma dessas cinco mulheres professoras, 

segundo um pré-roteiro discutido coletivamente, foi o primeiro objetivo lançado, com o rodízio 

da máquina fotográfica e filmadora semiprofissional que passou uma semana aproximadamente 

registrando o cotidiano de cinco escolas com alunos de idades e realidades diferenciadas, o 

primeiro passo estabelecia-se. Entretanto, cada autora desenvolveu seu trabalho de forma 

individual, sem interferência das demais componentes do grupo, evitando redirecionar, no 

momento das gravações, a perspectiva particular de cada uma sobre a sua escola e o seu dia-a-

dia, que poderiam ficar maculadas de visões eventualmente estereotipadas ou exógenas. 

 Quando se decidiu fazer um projeto de audiovisual buscando a poética do cotidiano 

escolar de cada pesquisadora, que seria uma “personagem subjetiva” da trama narrativa, 

documentando locais inóspitos das escolas de suas vivências profissionais, não se divergiu nas 
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ideias, ao contrário, nesse momento houve pontos de contato que permitiram o nascer do 

presente documentário em formato de curta-metragem, “Trilhas – por onde pisam meus pés7”.  

O material audiovisual oriundo de tais realidades presentes no universo do educador de 

arte, levou à necessidade de escrever o presente artigo. E como diz Larrosa:  
Se alguma coisa nos anima a escrever é a possibilidade de que esse ato de escritura, 
essa experiência em palavras, nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a 
deixarmos de ser o que somos para ser outra coisa, diferente do que vimos sendo. 
(LARROSA, 2016, p. 5)  
 
 

 Sendo assim, “cinco mulheres e uma câmera na mão” - parafraseando o filme de 1929 

de Dziga Vertov “Man with a movie camera” - saem em busca de imagens cotidianas de seu 

habitat natural de trabalho, colhendo “rosas & espinhos” em forma de imagem. Assim as 

metáforas visuais foram sendo construídas, rosas que resolveram falar, serem vistas, ouvidas, 

exalando seus perfumes, apesar dos espinhos presentes, que não se podem ignorar. 

Os espinhos, pode-se dizer que são oriundos das idas e voltas do Ensino de Arte, ensino 

este que passa por conquistas e rasteiras constantes nos locais de trabalho, e de forma mais 

ampla, nas medidas sorrateiras que buscam tolher o exercício da profissão de arte/educadores 

no Brasil.  

Conquistamos a presença das quatro linguagens por meio da lei 13.278 de 2 de maio de 

2016, parágrafo 6º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 

9.394/1996), depois de décadas de luta da categoria. Agora, finalmente, estas colocam-se como 

componente curricular obrigatório na Educação Básica. Após essa vitória, fomos nocauteados 

com a Medida Provisória - MP 746 de 2016, que apresentou a proposta de restringir a 

obrigatoriedade do Ensino da Arte apenas até o Ensino Fundamental, tornando-se componente 

facultativo no Ensino Médio. Atualmente, o governo voltou atrás nessa decisão, diante da 

pressão popular de entidades representativas docentes, discentes e dos pais responsáveis 

inconformados. Esses são fatos que fragilizam qualquer certeza em relação aos próximos 

capítulos da história do segmento do Ensino de Arte, em tempos presentes. 

                                                 
7Documentário em formato curta metragem realizado durante a disciplina Introdução ao Cinema e Vídeo, do 
último semestre do ano de 2016, pelo Mestrado Profissional em Artes - PROFARTES - UFMA. Autoras: Fabiane 
Rego, Renata Vasconcelos, Andrea Frazão, Monica Rodrigues e Adriana Tobias.     
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A vivência nesta disciplina fez com que as autoras do documentário tivessem contato 

com elementos, ainda que já vistos em momentos anteriores, retrabalhados durante as aulas, a 

fim de colocar essa experiência dentro do filme, onde elas passaram a ser a fala do próprio filme 

e não a reprodução de um outro personagem. O documentário, tradicionalmente transmite o 

olhar particular do outro, e no caso de “Trilhas”, é o retratar de seu próprio ambiente físico e 

social de trabalho por meio de imagens com lógicas diferentes, porém, editadas de maneira a 

criar uma harmonia, promover uma interação para o surgimento da narrativa coesa e integrada 

do curta-metragem. O roteiro se configura diante desse cenário e enredo real, onde cada 

educadora em seu espaço de trabalho registra imagens que captam detalhes do seu cotidiano 

escolar. Além desse propósito, outra vertente do curta metragem vem das vivências e incertezas 

no tocante ao quadro da Educação em Arte no Brasil, que se hibridiza com as realidades 

particulares das arte/educadoras, intercalando essas poéticas temáticas/visuais na linguagem do 

audiovisual, mais um fio condutor do roteiro: o contexto político nacional. Um mecanismo 

delicado, de revelar-desvelar, de um documentário que ao mesmo tempo se propõe ser 

verossímil e lírico.  

A poiesis de construir um roteiro de um curta-documentário 

Com a ideia de exercitar o ato de criação na linguagem do audiovisual, conforme já dito, 

entre muitas ideias surgidas nas conversas introdutórias do pré-projeto, o roteiro oriundo da 

dinâmica das realidades de cada docente se formou, levando então à criação da narrativa visual 

da linha do tempo, que foi se formatando de maneira muito intuitiva e coletiva, entre as 

participantes idealizadoras do projeto “Trilhas”. A gravação de falas in off (fig. 2), completa o 

sentido do texto visual (fig. 1) como também a construção artesanal e autoral de uma sonoplastia 

(fig.3) que desse, ora clímax, ora leveza ao enredo.  
Fig. 1. Frame do curta “Trilhas” 

 

 
 

 

 

 

Fonte: As autoras 
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Fig. 2 e 3. Gravação dos áudios e sonoplastia de “Trilhas”   

   
Fonte: As autoras 

O intuito de não usar imagens que identificassem os alunos, por motivações iniciais de 

não precisar ir em busca de autorizações para o uso de imagem, acabam por permitir evidenciar 

aspectos até então invisíveis em planos detalhes, ou sequência, possibilitando um conceito 

visual estético de composições lineares e colorísticas picturais (fig. 4 e 5). Sobre esse aspecto 

do audiovisual, fala Elinaldo Teixeira: 
A arte começa onde desaparece a reprodução mecânica, que a técnica constitui um 
obstáculo, sim, e que o cinema será tanto mais artístico quanto mais se afaste do 
‘realismo’ e se aproxime do que a pintura, especialmente, conseguiu (TEIXEIRA ano 
2013, p. 31 apud ARNHEIM, 1960). 

 

Fig. 4 e 5. Frame de “Trilhas” 

        

 

 

 

 

 

Fonte: As autoras 

Aspectos de justaposição entre a imagem e o texto, geram um novo texto subentendido, 

um dos propósitos do documentário, como na cena que acompanha a seguinte narrativa, que 

diz:“as grades continuam presentes na estrutura educacional…”. Na imagem, as grades físicas 

da escola surgem no enquadramento da filmagem e um áudio extraído da internet sobre a 

propaganda do “Novo Ensino Médio” ressoa, com as imagens de pés que caminham e que 

seguem em frente, até se deparar com uma janela quebrada da escola retratada.  
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Fig. 6 Frame de “Trilhas” 

 
Fonte: As autoras 

Outros momentos do documentário são de plena ludicidade e fruição artística, como 

jovens do Ensino Médio criando objetos artísticos, crianças do Ensino Fundamental desenhando 

ou pintando (fig.7) em suas carteiras escolares ou alunos que conversam no corredor sobre algo 

trivial relacionado à matéria escolar (fig. 8). São cenas que refletem espaços de convivência do 

dia a dia escolar, num registro vivo de uma câmera subjetiva que passeia por lugares comuns 

das escolas, desvendando seus ângulos mais significativos (Fig. 9). Assim, no plano das 

imagens, optou-se por focar nos diversos espaços, buscando passar a ideia de um olhar 

personalizado, lançando mão da técnica já mencionada da câmera subjetiva, ou seja, aquela que 

enxerga e registra a realidade como se fosse o próprio olhar das autoras, e, desta forma, coloca 

o espectador também na posição desse olhar. O que está em jogo no caso, é a opção estética de 

trabalhar a parte pelo todo. 
Fig. 7, 8 e 9: Captura de tela de cenas de “Trilhas” 

Fonte: As autoras 

Sobre essas nuances do documentário, analisa o cineasta maranhense Murilo Santos em 

entrevista dia 07 de agosto de 2017:  
Ainda que o filme possua uma inserção das condições de trabalho do docente, muitas 
das vezes entendido como problema, o filme não se trata de uma crítica que se esgota 
com as falas das professoras, pois apresenta um olhar estético do ambiente que é 
trilhado diariamente por várias pessoas mas que teve alguns pontos extraídos e 
transformados em poesia visual. Temos neste documentário, o professor desenhando 
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com o olhar da câmera um ambiente cotidiano, comum a todos, mas que é tratado pela 
ótica do estranhamento que passa a se fazer percebido, e esse ponto de vista é extraído 
para o observador pelo ângulo da estética. (SANTOS, 2017) 

 

O curta procura trazer um pouco de esperança em seus últimos minutos de duração, em 

que o corredor da escola aparece como um caminho que é concluído num plano detalhe da 

bandeira do Brasil (fig. 10 e 11), para em seguida surgir o céu límpido com nuvens brancas que 

remetem ao documentário Olympia, de Leni Riefenstahl (fig. 12). São aspectos carregados de 

significados. Assim como em outra cena, quando aparece o texto na parede da escola “A arte 

existe, porque a vida não basta”, (fig.13) frase do escritor maranhense Ferreira Gullar grafitada 

em espaço do Instituto Federal do Maranhão, no Campus Centro Histórico, e que dialoga com 

o áudio de cunho jornalístico extraído da internet sobre a MP 746. 
Fig. 10, 11 e 12: Frames detalhe da bandeira do Brasil e céu límpido. 

Fonte: As autoras 

Fig. 3. Captura de tela de um trecho de “Trilhas” 

 
Fonte: As autoras 

 Assim, o curta-metragem foi se construindo, com imagens editadas minuciosamente, e 

gravações personalizadas com as vozes das autoras e suas produções textuais que refletem seus 

encadeamentos de ideias políticas e estéticas. 

Caminhos para se chegar às “Trilhas”: da pré- produção ao documentário 

O curta-metragem “Trilhas – por onde pisam meus pés”, de aproximadamente oito 

minutos, foi realizado como atividade prática na linguagem do audiovisual proposta pela 

disciplina Cinema e Vídeo, conforme já mencionado anteriormente, pelo Metrado Profissional 

em Arte – PROFARTES. Essa atividade fez com que se refletisse sobre um roteiro que 
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perpassasse pelo universo das educadoras. O equipamento para captura de imagens passou de 

mão em mão entre elas, e as cenas abordadas individualmente foram revistas na fase de edição, 

momento que houve discussões sobre cada realidade e os caminhos a seguir na escolha do 

material fílmico, como também na justaposição das cenas selecionadas para o produto final do 

documentário, buscando assim uma harmonia audiovisual no conjunto. 

  Procedeu-se a partir de então, com a realização do vídeo “Trilhas”, entendendo-se que 

embora abordasse os espaços reais nos quais as autoras trabalham, as imagens seriam tratadas 

na edição, buscando uma forma estética com o objetivo de torná-lo uma peça de arte do ponto 

de vista de sua visualidade, sonoridade, bem como da integração entre ambas, ao invés de um 

documentário de um tipo comumente convencional, atribuindo ao vídeo um caráter de 

metonímia. Além disso, a opção pelo plano detalhe em alguns momentos, reduz a carga de 

informação da cena, permitindo melhor adequação à trilha sonora elaborada especialmente para 

o vídeo, acrescida de textos autorais recitados de acordo com as cenas envolvidas, na busca de 

uma sintaxe onde interagem à imagem e som. Por fim, ao construir-se a filmografia do 

documentário em sua grande maioria com uso de tais planos, o vídeo busca promover no 

espectador, uma reflexão sobre as partículas de um universo que comumente remete seu olhar 

para o geral e não para o particular, tornando por vezes essas visualidades invisíveis. 

Cumpre destacar que o período em que se deu os estudos na disciplina e a realização do 

vídeo, o Brasil já vivia politicamente e institucionalmente um momento conturbado que 

interferiu nas políticas para a educação. Ao buscar reforçar uma crítica a tal momento, utilizou-

se como recurso narrativo e também estético, áudio de vídeos institucionais e governamentais 

veiculados nacionalmente pelas redes de TVs que faziam apologia à “nova” fase do ensino no 

Brasil, bem como à “nova” obrigatoriedade da Arte somente no Ensino Fundamental8, e assim, 

proporcionar um contraste conceitual-visual do curta-metragem.  “Trilhas” não se propõe como 

uma peça de caráter político no sentido panfletário, mas sim de caráter plástico, e que, nem por 

isso, perde o seu sentido político quanto a questionamentos em relação ao ensino das Artes no 

Brasil contemporâneo. 

                                                 
8 Felizmente, o governo voltou atrás e continua em vigor a Arte na educação básica de forma integral. § 2o O 
ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da 
educação básica (Redação dada pela lei 13.415 de 2017). Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 
Acesso em 27de ago. de 2017.  
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As falas na narração se caracterizam por serem femininas. Vozes das próprias autoras, 

que foram gravadas em estúdio. Optou-se assim, por mantê-las sem realizar correção de som, 

pois são essas as vozes que ecoam em suas salas de aula. Por fim, as autoras criaram uma trilha 

original onde as mesmas lançaram mão de objetos como baldes, garrafões plásticos, objetos de 

metal, pau-de-chuva dentre outros para constituir um conjunto de sons a serem inseridos no 

vídeo. Tais elaborações sonoras foram remixadas para trazer ao documentário um som que 

passasse ora tranquilidade, ora tensão e assim por diante. Podemos dizer que de fato, a 

construção do documentário passou por cinco mãos femininas, possuindo assim, parte dessas 

cinco mulheres.9 

 

Curta documentário: trilhando sobre políticas no território da escola  
 

Abordamos o cinema do ponto de vista estético e narrativo, com foco no gênero 

documentário. Utilizamos aqui o termo documentário para definir um filme de caráter menos 

ficcional em que pese as discussões sobre a indefinição dos limites entre o que é chamado de 

documentário e o filme que assume características que o qualificam de forma acrítica, como 

ficção. De acordo com Nichols (2017) “todo filme é um documentário, pois evidencia a cultura 

que o produziu.” Por outro lado, a literatura especializada ao abordar a questão, problematiza a 

discussão quando expõe o pressuposto de que “todo filme é um filme de ficção” (AUMONT, 

1999, p.70). Neste sentido, o audiovisual ainda que se assuma como documentário, é sempre 

uma representação de pessoas ou coisas ausentes no momento da projeção. Sendo assim, a 

construção do “real” é uma representação dirigida por quem o realiza.  

O curta nos remete ao documentar, registrar momentos, um espaço, um território, 

pessoas, gestos, poéticas, narrativas. O pesquisador e estudioso sobre cinema Fernão Pessoa 

Ramos no livro “Mas afinal, o que é mesmo um documentário?” enfatiza que:  
Podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente composta por 
imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de animação, carregadas de 
ruídos, música e fala (mas, no início de sua história, mudas), para as quais olhamos 
(nós, espectadores) em busca de asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse 
mundo coisa ou pessoa. Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com 
imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um 

                                                 
9Imagens, narração e trilha sonora: Adriana Tobias Silva, Andrea Luísa Frazão, Fabiane Costa Rego, Monica 
Rodrigues de Farias, Renata Silva de Vasconcelos; Roteiro: Monica Rodrigues de Farias; Edição: Adriana Tobias. 
. 
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espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza das 
imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada através da qual as imagens 
são constituídas determinam a singularidade narrativa documentária em meio a outros 
enunciados assertivos, escritos ou falados. (RAMOS, 2008, p. 22) 

 
As autoras buscaram documentar poeticamente as ausências de políticas educacionais e 

faltas delas, essencialmente importantes para que esses territórios sejam percebidos, vistos e 

questionados a partir do audiovisual.    

Esse trilhar sobre o território da escola tem uma intenção, a de fazer com que esse espaço 

possa vir a ser o portador de suas falas e de suas realidades, entre corredores, salas, objetos, 

alunos, professores, Educação em Arte, trilhando sobre esses labirintos de diversidades plurais 

e singulares ao mesmo tempo. Levantando questões do ser escola, não usando o documentário 

apenas como entretenimento para o espectador, mas também para chamá-lo a uma observação, 

um olhar mais apurado para a poiesis desse território.   

A produção audiovisual pode ser entendida nas dimensões estéticas, sociais, políticas, 

cognitivas e psicológicas, sendo caminho para instrumentalização do educar com e para Arte. 

Experienciar e produzir um documentário, além de propiciar a aprendizagem prática de 

conhecimentos teóricos da produção audiovisual, pode também tomá-lo como objeto de 

comunicação, expressão de pensamentos e sentimentos, despertando o olhar sobre si mesmo e 

sua ação, no processo de consciência dos indivíduos nas questões políticas, educativas e 

culturais, atuando no espaço da pesquisa, da fruição e da contextualização de realidades.  

Propostas de experimentações de criação audiovisual para a sala de aula 

O processo criativo é uma fase muito complexa e delicada, na qual as ideias nem sempre 

são convergentes a um objetivo comum, isso, no contexto da sala de aula fica bem evidente, ao 

se lançar propostas de criações artísticas em audiovisual a grupos de alunos com muitas ideias 

e pouca experiência em planejamento.  

É importante porém, estimular os alunos, dentro dos estudos voltados ao conhecimento 

dessa linguagem, para que possam realizar seus primeiros experimentos fílmicos, podendo ser 

com uso de câmeras de celular, aplicando conceitos de enquadramento da imagem, planos, luz, 

temas, edição, etc. A possibilidade de promover a sensibilidade ao audiovisual, além de 

promover cidadãos mais críticos visualmente, também estimula habilidades no uso das 

tecnologias móveis e na construção de saberes na área de Arte, assim como competências para 

a vida. 

709



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 

É objetivo deste trabalho também é propor sugestões aos docentes de qualquer Área de 

conhecimento em audiovisual, com alunos da Educação Básica.  

Um dos fatores facilitadores do uso do audiovisual com alunos de várias faixas etárias, 

é a acessibilidade vigente de manuseio das tecnologias móveis, que possuem entre suas 

inúmeras funções: a fotografia e o vídeo. Também há atualmente, recursos para edição 

acessíveis via internet, como o YouTube e o MovieMaker, que possibilitam o exercício prático 

de produção de curtas, pelos alunos. É interessante ressaltar que o professor precisa também 

oportunizar fundamentos da linguagem da fotografia e do cinema e suas histórias, os gêneros 

existentes e os princípios técnicos e visuais.  

A fruição de filmes, como é indicado pela Lei 13.006, obriga a exibição de filmes de 

produção nacional nas escolas de ensino básico (apesar da obrigatoriedade, não é aplicada de 

fato), pois o uso do cinema na escola é uma necessidade. Dentro de propostas de produção de 

vídeos pelos alunos, é importante trabalhar alguns procedimentos de preparação, e 

acompanhamento do fazer artístico, até a fase de apresentação e socialização dos trabalhos 

realizados, tais como: 

● Concepção da ideia; 

● Planejamento das ações; 

● Elaboração do roteiro; 

● Filmagens; 

● Edição de imagem e som; 

● Finalização com créditos e formatação em arquivos; 

● Disponibilização em rede (blog, canal do YouTube, outros); 

● Promoção de festivais de vídeo de bolso na escola. 

Possibilitar ao aluno o exercício do fazer artístico (em qualquer linguagem) é uma forma 

de promover não apenas a criatividade, mas também habilidades para trabalhar em equipe, 

solucionar problemas e ampliar sua visão de mundo, características tão necessárias para a 

cidadania e o mundo do trabalho, e o audiovisual é um desses instrumentos de fruição estética 

que oportuniza o uso de múltiplas competências humanas, promovendo uma educação mais 

ampla e sobretudo, útil.   
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Considerações finais 

A prática do cinema pode ser acessível, basta entendermos que essas possibilidades 

estão ao nosso alcance, lançando mão de celulares, câmeras fotográficas, roteiro para execução 

de trabalhos. E os alunos possuem suas mentes carregadas de ideias que muitas das vezes 

precisam apenas de um estímulo para a criação.   

Realizar um trabalho como “Trilhas – por onde pisam meus pés” nos levou a conclusão 

de que um documentário com temática política também pode ser representado por meio das 

poéticas visuais, empregando uma forma diferente de narrar histórias.  

É importante que o professor também elabore seu próprio material didático, como 

artigos e vídeos, blogs, canal no YouTube, etc., para diversificar as possibilidades educativas 

com seus alunos, não permanecendo apenas nas práticas criadas por terceiros e apresentadas 

em livros didáticos. Portanto, notamos que essa experiência pode ser socializada com outros 

professores e alunos para estimular esse processo de criação que deve ser constante nos 

ambientes de ensino-aprendizagem, principalmente no audiovisual, que muitas das vezes é 

subutilizado nas práticas docentes.  Assim, esse curta documentário, esse trilhar, foi sem dúvida 

parte de uma descoberta entre as narrativas invisíveis do território da escola, entre os ruídos, as 

marcas e falas silenciadas.   
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo investigar o percurso histórico e social do conceito de infância 
e de criança, em busca da definição ou de um esboço para estes conceitos dentro das visões nas Artes, 
por meio do estudo comparativo de duas obras de referência para este assunto: Uma História da 
Infância – da idade média à época contemporânea no ocidente (2004), de Collin Heywood, e a História 
social da infância e da família (2015), de Philippe Ariès. E uma análise de reminiscência destes 
conceitos no Brasil, por intermédio de propostas expositivas e cinematográficas como o Labirinto da 
Moda no SESC (1995), o documentário Território do Brincar (2014), a Invenção da Infância (2000) e 
a exposição Histórias da Infância (2016), produzida pelo MASP. Pretende-se buscar resultados que 
revelem um constructo do conhecimento referente ao universo infantil, possibilitando auxiliar a 
pesquisa ora desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na ECA/USP, cujo 
objeto empírico de aplicação são as atividades artístico-pedagógicas realizadas pela Creche/Pré-Escola 
Oeste da Universidade de São Paulo, em processo de fechamento pela reitoria.  Os caminhos 
metodológicos que possibilitam a condução da pesquisa envolvem a apropriação de instrumentais da 
pesquisa qualitativa, em especial o método da etnografia com observação participante, baseado em 
Angrosino (2011), combinados à análise documental, entrevistas semiestruturadas, análise de projetos 
artístico-pedagógicos, revisão bibliográfica e projetos de intervenção. 
Palavras-chave: infância, criança, arte/educação 

Introdução 

Apresenta-se aqui um estudo reflexivo sobre as histórias da infância e das crianças, a 

minha história como educador, como as primeiras impressões que vêm também a contribuir 

nas questões e nos olhares sobre a pesquisa que hora desenvolvo no doutoramento do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, previamente intitulada como: 
                                                 
1 Doutorando em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA -USP). 
Mestre em Artes Visuais pela ECA -USP (2013). Licenciatura em Artes Visuais no CEUCLAR-SP (2013). 
Especialista em Design da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco (2009) e graduação em Design 
Industrial pela Universidade Federal de Campina Grande (2006). Atualmente é coordenador de área e professor 
de arte e infoeducador - Colégio Pentágono - SP, lecionou na Prefeitura Municipal de Areia - PB. Professor nos 
cursos de Arquitetura e Design na Uninove (2012). Curador do Educativo do Prêmio Brasil Fotografia 2012 e 
2013, Porto Seguro - SP. E-mail: radamesrocha@usp.br 
2 Doutorada em Artes pela Universidade de São Paulo (2000). Fo i educadora nos seguintes museus: Pinacoteca 
do Estado e Museu da Casa Brasileira. Foi docente dos seguintes museus da USP: Museu de Arte 
Contemporânea, Museu de Arqueologia e Etnologia e vice-d iretora do Museu de Ciências. Atualmente é 
professora doutora exercendo suas atividades no Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona na Graduação e no Programa de Pós -Graduação em Artes 
Visuais (Conceito CAPES 6). E-mail: mcsrizzi@usp.br 
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Infância e as linguagens da arte - Caminhos para uma compreensão desta relação nos 

processos criativos e imaginativos na Educação Infantil.  

 Etimologicamente infantia é a dificuldade ou incapacidade de falar. A preocupação, a 

discussão em torno da Educação Infantil, tanto em termos de políticas públicas como em 

discussões e produções acadêmicas e científicas, vêm crescendo no Brasil, no entanto, será 

sempre necessário ampliar o debate sobre as abordagens históricas, metodológicas e éticas 

sobre o universo da criança.  

Atualmente, muito se fala sobre a perda da infância e sua adultização, imperando 

também uma imagem midiatizada pelo horror em virtude das calamidades que vivemos, como 

as imagens do menino sírio morto numa praia da Turquia (vide figura 01) que viraram símbolo 

da crise migratória que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África (2015); e do 

menino sujo de sangue e completamente coberto de poeira (vide figura 02) que causou comoção 

nas redes sociais ao ser resgatado com vida sob os escombros de edifício após bombardeio em 

Aleppo (2016). 
 

Fig. 01: Policial paramilitar turco investiga o local onde apareceu o corpo de uma criança imigrante 
numa praia de Bodrum, na Turqu ia3 

 
Fonte: AP (Associated Press) 

 
 
 

 
 

                                                 
3Foto chocante de menino morto revela crueldade de crise migratória . Disponível em: < 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/ foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-
europeia.html > Acesso em: 13 ju l 2017. 
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Fig. 02: Menino foi resgatado com vida sob os escombros de edifício após bombardeio em Aleppo4 

 
Fonte: A leppo Media Center/AP 

 

Na literatura infantojuvenil já é possível encontrar dezenas de publicações que tratam das 

questões dos refugiados como no livro “Um outro país para Azzi”, de Sarah Garland e “Para 

onde vamos”, de Jairo Buitrago sobre a imigração entre Estados Unidos e o México.   Mas que 

infância estamos contextualizando hoje? Que tipo de criança estamos nos referindo?  

 O presente trabalho tem como objetivo investigar o percurso histórico e social do 

conceito de infância e de criança, em busca da definição ou de um esboço para estes 

conceitos, por meio do estudo comparativo de duas obras de referência para este assunto: 

Uma História da Infância – da idade média à época contemporânea no ocidente (2004), de 

Collin Heywood, e a História social da infância e da família (2015), de Philippe Ariès.  

Ambos são mencionados criticamente e colaborativamente, na obra de William 

Corsaro, que os destaca como referências para a atual Sociologia da Infância (2011), no 

âmbito de uma metodologia etnográfica e de análise sociolinguística, e por último, uma 

descrição, no contexto brasileiro, da recente publicação em forma de catálogo da exposição 

Histórias da Infância (2016), produzida pelo MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand5. 

 Dentro deste contexto, é fundamental como educador e pesquisador, a construção de 

um arcabouço que traga as considerações mais pautadas sobre a infância voltada para 
                                                 
4Menino é resgatado sob escombros de prédio após bombardeio na Síria. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/menino-e-resgatado-sob-escombros-de-predio-apos-bombardeio-
na-siria.html > Acesso: 13 jul 2017. 
5 Histórias da Infância. Disponível em: 
http://masp.art.br/masp2010/exposicoes_integra.php?id=261&periodo_menu=. Acesso: 05 ago 2016. 
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questões históricas e sociológicas, pois assim nos revelará muito a respeito desses conceitos, 

sob a nova concepção de criança como um ser social que se desenvolve a partir das relações 

com os outros e da infância como categoria social.  

1. Um olhar sócio-histórico sobre a Infância e a Criança  

 Até a metade do século XX, poucos historiadores haviam manifestado algum interesse 

pelo tema da infância. Foi a partir da tese de Ariés, publicado em 1960, sob o título “História 

Social da Infância e da Família”, que um grande número de trabalhos começou a surgir. O  

autor, ao tratar da concepção de infância, afirma que a sociedade medieval ignorava a 

infância. Em sua segunda edição brasileira de 2015, sob o título de “História Social da 

Criança e da Família”, no subtítulo sobre ‘A Descoberta da Infância”, dentro da a rte medieval, 

cita vários exemplos de obras artísticas ao longo dos séculos, onde primeiramente não se via 

as expressões, feições de graças que revelassem os traços infantis do ser criança, 

principalmente a estatura nas iconografias.  
 

Fig. 02: Virgem em majestade com o Menino e dois anjos 
Maestro Del Bigallo, Florença Itália – Têmpera sobre madeira (c. 1275)6 

 
Fonte: Acervo MASP – Doação Pietro Maria Bard i, 1992. 

                                                 
6 Maestro Del Bigallo - Virgem em Majestade com o Menino e Dois Anjos. Disponível: 
<http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=50> . Acesso: 03 ago 2017. 
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Por exemplo, na figura 02, Virgem em majestade com o Menino e dois anjos (cerca 

1275) do Maestro Del Bigallo, pintor florentino, e pertencente ao acervo do MASP 7, a figura 

do Menino Jesus é um dos focos da pesquisa de Ariès: mesmo criança, é caracterizada como 

homem de tamanho reduzido, como um pequeno adulto.  

 No subtítulo sobre ‘O Traje das Crianças’, Ariès relata que durante boa parte da Idade 

Média, as vestes das crianças era tal qual as dos homens ou mulheres de acordo com sua 

condição social. A partir do século XVII, a evolução do traje infantil se deu pela efeminização 

do menino, pouco se distinguindo no vestir de uma menina, isto até antes dos quatro ou cinco 

anos, como visto na figura 03, O duque de Berry e o conde de Provença quando crianças, de 

1757, também pertencentes ao acervo do MASP. 
 

Fig. 03: O duque de Berry e o conde de Provença quando crianças 
François-Hubert Drauais – óleo sobre tela (1757)8 

 
Fonte: Acervo MASP 

 

 Representando os netinhos do rei da França Luís XV, as crianças estão vestidas com 

ricas roupas tecidas de ouro, com toucas de rendas finíssimas ornadas com plumas, 

emolduradas por uma paisagem carregada de tradição, concebendo as condições materiais da 

realeza. 

                                                 
7 Idem. 
8 François-Hubert Drouais . O Duque de Berry  e o Conde de Provença Quando Crianças . Disponível em: 
<http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=211> Acesso: 03 ago 2017 
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 E assim, ainda no primeiro capítulo, o livro traz contribuições à ‘História dos Jogos e 

das Brincadeiras’, ‘Do Despudor à Inocência’ e ‘Os Dois Sentimentos da Infância’. No 

capítulo dois, vai tratar sobre a ‘Vida Escolástica’, desde as origens das classes escolares, a 

idade mínima de inserção na vida escolar, a exclusão das mulheres e o ensino duplo a partir 

do século XVIII, de acordo com a condição social: o liceu ou colégio para os burgueses e a 

escola primária para o povo. 

 Por fim, no último capítulo, Ariès trata sobre a questão da “Família”, o seu surgimento 

como instituição, ao passar da família medieval até a família moderna, numerosa em volume 

de filhos, com a grande responsabilidade de educar e proteger seus membros, e a atual 

conjuntura, reduzida a um ou dois filhos, com os laços de união fragilizados por diversos 

fatores socioeconômicos e culturais.  

 Vemos que em sua obra, o autor traça uma evolução his tórica dos conceitos de 

infância a partir das formas de falar e sentir dos adultos em relação ao que fazer com as 

crianças. Desenhando como a modernidade reconheceu o lugar da criança na sociedade, 

surgindo assim, um novo sentimento de infância a partir da ingenuidade da criança, o qual 

Ariès (2015, p.100) chama de “paparicação”.  

 Foram mais de 25 anos em que a obra de Philippe Ariès serviu quase que unicamente 

de referência sobre a história da infância ocidental. Porém, com a publicação do livro de Colin 

Heywood em 2004, o autor questiona as afirmações de Ariès e as fontes de pesquisa utilizadas 

por ele. O livro, Uma história da infância: da Idade Média à época contemporânea no 

Ocidente, está organizado em três capítulos. O primeiro trata das mudanças nas concepções de 

infância a partir da Idade Média; o segundo, das relações das crianças com seus pais e com 

seus pares ao longo das etapas do seu processo de crescimento e o terceiro, com uma maior 

abrangência, envolvendo o trabalho, a saúde e a educação.  

 O autor propõe uma mudança de paradigma quanto ao conceito de infância, quanto a 

serem considerados como adultos imperfeitos, pois na verdade, segundo ele, essa etapa da 

vida provavelmente seria de pouco interesse. “Somente em épocas comparativamente recentes  

veio a surgir um sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, e, portanto, dignas 

de ser estudadas por si sós.” (HEYWOOD, 2004, p. 10).  
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No entanto, é preciso, também, ter um olhar crítico e de considerações a sua obra. 

Embora o autor, em alguns momentos do livro e principalmente no último capítulo, mencione 

os tempos atuais, o seu estudo ocupa-se, de fato, do início do século XX. Mas é um 

diferencial em relação à obra de Ariès, principalmente no que tange à história da infância não 

se tratando de uma sequência linear e evolutiva, mas devendo-se entender que cada momento 

da história teve seu conceito de infância.  

 Cabia à criança vencer o desafio de sobreviver às intempéries, para logo ser 

incorporada, mesmo que ainda muito cedo, ao mundo dos adultos. Muitas famílias largavam 

as crianças sob os cuidados de outros, sob tutela em um processo de ensino por repetição, para 

aprender um ofício. E mesmo com a descoberta humanista da infância no século XIX, ainda 

hoje, em muitos contextos de nossa sociedade, é a rotina do adulto que coordena o cotidiano 

das crianças.  

Até mesmo em muitos estudos acadêmicos, nas práticas escolares e nas representações 

do mundo da arte, o que vemos é a representação ou ótica do mundo infantil a partir de um 

olhar externo, isto é, do adulto sobre ele. Devemos romper esse olhar que trata as crianças 

como indivíduos incompletos e pensarmos na infância a partir das próprias características das 

crianças, de suas competências, vendo-as como sujeitos humanos em formação, e como 

constroem sua cultura na relação com os adultos e entre si.  

 

2. Um olhar contemporâneo sobre a Infância e a Criança  

 

Com o advento das grandes cidades, com a industrialização, o cuidar das crianças 

toma outra dimensão e passa a ser um problema social do Estado. Assim, surgem em âmbito 

nacional e internacional, políticas públicas e legislações específicas para a infância, tais como: 

o Fundo das Nações Unidas para a Criança (UNICEF), criado em 1946, e no Brasil em 1990, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei Federal 8.069; porém, ter direitos expressos 

em leis, não é garantia de execução na prática.  

Outra visão atualizada e de bastante relevância para os estudos em questão, se deu a 

partir do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, elaborado pelo Ministério 

da Educação em 1998, mencionando que “as crianças possuem uma natureza singular, que as 

718



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

caracteriza como seres que sentem o mundo de um jeito muito próprio”. (BRASIL, 1998, 

p.21). Podemos então, a partir dessa premissa, considerar a construção de conhecimento a 

partir das próprias crianças como um trabalho de criação, significação e ressignificação:  

 
Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem 
no mundo é o grande desafio da educação infantil e  de seus profissionais. Embora os 
conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina etc. 
possam ser de grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas 
características comuns de ser das crianças, elas permanecem únicas em s uas 
individualidades e diferenças. (BRASIL, 1998, p.22) 
 

Mas é preciso estarmos atentos que nessas políticas públicas as crianças não sejam 

apenas destinatárias, e, sim, sujeitos construtores.  

Com o desenvolvimento de uma pedagogia de escuta para as crianças, e de pesquisas e 

de estudos, recentemente desenvolvidos a partir dos anos 2000, surge a Sociologia da Infância 

com uma ideia de construção da criança como um ser biopsicossocial. Assim, ver e ouvir a 

criança torna-se fundamental, a exemplo da tese da cultura de pares do pesquisador americano 

William Corsaro (2011). 

 
... a  socialização não é só uma questão de adaptação e internalização, mas também 
um processo de apropriação, reinvenção e reprodução... as crianças criam e 
participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam ou se 
apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com suas 
próprias e exclusivas preocupações. O termo reprodução inclui a ideia de que as 
crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem 
ativamente para a p rodução e mudança culturais. 
[...] 
As culturas de pares não são fases que cada criança vive. As crianças produzem e 
participam de suas culturas de pares, e essas produções são incorporadas na teia de 
experiências que elas crianças tecem com outras pessoas por toda a sua vida. 
Portanto, as experiências infantis nas culturas de pares não são abandonadas com a 
maturidade ou o desenvolvimento indiv idual; em vez d isso, elas permanecem parte 
de suas histórias vivas como membros ativos de uma determinada cultura. 
(CORSARO, 2011, p.31,32;39) 
 

Dentro da cultura de pares na escola, as crianças socializam os conflitos, as questões, 

as observações e chegam em conjunto às conclusões que vão fomentar a construção do seu 

mundo imagético, sendo revelada dentro dos agrupamentos, nas brincadeiras, ao assistirem os 

jogos teatrais e as narrativas orais do universo de faz de conta. As crianças reproduzem e 

produzem criativamente, assumem papéis, constroem novas narrativas, expandem atividades 
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ou rotinas, artefatos, valores e interesses, os quais compartilham a partir das informações e 

dos elementos que se apropriaram do mundo adulto.  

 Logo, podemos perceber que o ato de escutar da criança e de ser ouvida é fundamental 

para a comunicação, posto que este ato tenha uma relação viva, já que a criança escuta com os 

olhos, com o toque das mãos, com os cheiros e os gostos. Dentro de uma relação simultânea e 

recíproca com o adulto, tanto no falar como no escutar, atentos desde as microfalas, como 

gestos, olhares, piscadelas, sorrisos e choros, ao mesmo tempo das grandes narrativas com o 

corpo todo. 

Se pararmos para observar atentamente como uma criança reage e age ao adentrar em 

um espaço novo, podemos nos precipitar ao julgar por uma aparente apatia da mesma, mas, na 

verdade, os seus vários olhares estão tentando dar conta de todos os aspectos perceptíveis e 

palpáveis neste ambiente ainda estranho, quem sabe seria uma busca de se apropriar do 

espaço para uma relação de pertencimento em futuro próximo, ou no mesmo momento, e 

assim usufruir o quanto antes, daquele espaço, com todas suas potencialidades e propriedades 

inimagináveis. 

 Foi pensando nesse olhar singular para a criança, mas com uma abrangência plural, 

que os diretores artísticos do Museu de Arte de São Paulo, a partir do próprio acervo da 

instituição, trouxeram à tona a exposição Histórias da Infância, em cartaz no período de 08 de 

abril até 31 de julho de 2016, com obras que representassem a infância de diferentes maneiras, 

divididas em núcleos temáticos como: natividades e maternidades, retratos, famílias, 

educação, brincadeira, artistas e mortes.  

Por ter excepcionalmente uma coleção de arte europeia, a intenção de aproximá- la da 

realidade brasileira, propondo contrastes dentro de um processo que eles chamaram de des-

territorialização, des-hierarquização e descolonização, trouxe também trabalhos feitos por 

artistas fora do circuito tradicional, e desenhos feitos por crianças nas oficinas do Museu entre 

os anos 1970 e 2000, encontrados em seus arquivos. 

 A curadoria desenvolveu um projeto de mediação experimental, um audioguia com 

histórias de algumas obras contadas por crianças de duas escolas públicas da cidade de São 

Paulo. Desse modo, acredita-se que a mostra reconhece e inclui as histórias das próprias 

crianças de igual para igual com os demais trabalhos, em um diálogo de troca de histórias. Por 
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ocasião do lançamento do catálogo, na tarde do dia 30 de julho, a curadoria promoveu um 

encontro com os artistas plásticos Ana Maria Maiolino e Vik Muniz, ambos com obras na 

exposição. Na ocasião Vik Muniz sintetizou a mostra como: “A importância dessa exposição 

dá uma perspectiva de entender a criança como uma entidade íntegra”. 9  

Considerações finais sobre a reinvenção da Infância 

Publicado em 2000, o documentário “A Invenção da Infância”10, dirigido por Liliana 

Sulzback e Mônica Schmiedt, recolheu diversos depoimentos a partir das vozes das próprias 

crianças, de contextos socioeconômicos antagônicos, trazendo mais uma vez à tona as 

questões em torno do conceito de infância.  

Denunciando grandes diferenças sociais, apresenta crianças em famílias de baixo 

poder aquisitivo, com índice de mortalidade infantil elevado, envolvidas no trabalho infantil 

dentro de uma realidade de subsistência familiar no meio rural. De outro lado, crianças com 

melhores condições financeiras envolvidas em atividades escolares e sociais orientadas pelos 

adultos que depositam, muitas vezes em seus filhos, os seus desejos, as suas realizações e a 

garantia de um futuro de sucesso. 

O filme encerra com a frase “Ser criança não significa ter infância”, remetendo-nos à 

ideia de que, cada vez mais, nossas crianças têm menos tempo de ser criança, de vivenciar e 

experimentar os anos mais provocadores de imagens e futuras reminiscências, e que logo 

passará muito rápido. 

Trazemos aqui, como exemplo, outro documentário lançado recentemente, em 2015,  

apoiado em um projeto de escuta do registro, da difusão e resgate da cultura infantil por todo 

o Brasil, o Território do Brincar – um encontro com a criança brasileira11, de Renata Meirelles 

e David Reeks. 

 Neste projeto, fica evidente que a arte faz de conta. Crianças fazem de conta que um 

rabisco no chão, um objeto da natureza, um fragmento, uma ideia ou um pensamento  

                                                 
9Opinião expressa em fala no auditório do MASP durante o lançamento do catálogo da exposição Histórias da 
Infância, no dia 30 de julho de 2016. 
10A Invenção da Infância. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MxjmezbpBK8. Acesso: 08 ago 
2016. 
11Território do Brincar – um encontro com a criança brasileira. Disponível em: 
http://territoriodobrincar.com.br/. Acesso 09 ago 2016. 
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transformam-se em outra coisa: um retalho de tecido em uma fantasia de herói. O processo de 

animismo é fundamental para o pensamento simbólico, e é uma das dimensões do pensamento 

mitopoético da infância, em que tudo fala, tem vida, tem voz, se transforma por comparações, 

por metáforas, semelhanças, analogias e correspondências. (ANTÔNIO;TAVARES, 2017).  

 Historicamente, no Brasil, já ocorreram espaços de fala e escuta para as crianças tão 

significativos como os anteriormente citados. Em 1994, a Bienal de Arte de São Paulo pensou 

um projeto transdisciplinar em que os trabalhos dos artistas não eram obras prontas mas sim 

ateliês voltado para as crianças. Idealizada por Vera Barros e Carlos Barmak, a Bienal da 

Criança estava inteiramente detalhada e estruturada após dezoito meses de trabalho, mas foi 

interrompida pela diretoria da Fundação Bienal, por compreenderem que viria a comprometer 

a captação de recursos para 23ª Bienal Internacional em 1996.  

 Foi germinada, a partir da Bienal da Criança a exposição “Labirinto da Moda – Uma 

Aventura Infantil”, idealizada por Gláucia Amaral e realizada no SESC Pompeia em 1996, e 

itinerou para o Museu de Arte da Bahia em Salvador, para o SESC Santos, SESC São Carlos 

e SESC Bauru. Segundo Barbosa (2015, p.336), “uma das primeiras exposições pós-modernas 

e culturalistas de alta qualidade para crianças, não mais de desenhos e pinturas feitas pelas 

crianças, mas da cultura infantil.” 

Nesta reinvenção da infância, vemos a sociedade em conflito sobre leis que recaem 

sobre o trabalho infantil, e as discussões sobre o sistema judicial para definirem a maioridade 

penal contra crimes, como também a educação assistencialista pelos programas do governo. 

Por outro lado, encontramos na Arte e na Literatura, um mergulho no Brincar, como um 

retorno a esse tempo de reinvenção da infância, como o momento que talvez seja o que passa 

mais rápido, porém o que mais se guarda lembranças.  
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A CULTURA POPULAR COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO 

ENSINO DAS ARTES CÊNICAS 
 

Camile dos Anjos1 - UniRio 
Grupo de Trabalho de Poéticas 

 

Resumo 
 Esse artigo tem por objetivo levantar a possibilidade de um caminho alternativo de didática 
nos ensino das Artes Cênicas. Utilizar elementos oriundos das manifestações da cultura popular 
brasileira como instrumentos que podem viabilizar os alunos a atingir elementos cênicos do teatro 
contemporâneo. Utilizar-se do caráter lúdico inerente às chamadas brincadeiras populares como forma 
de estimular atributos corporais, jogo de cena, improviso, projeção vocal, entre outras características 
almejadas para a atuação teatral. Traçar pontos de encontro entre manifestações da cultura popular 
brasileira e características das artes cênicas do mundo contemporâneo, buscar em nossas tradições 
aspectos relevantes no teatro de hoje e promover um diálogo entre eles. Ter como matriz criativa 
manifestações populares de nossa cultura nacional permite ao arte-educador uma valorização e 
disseminação de nossa identidade bem como esta vem a ser ferramenta eficaz na criação de uma cena 
que dialoga com as questões da atualidade. Os procedimentos e reflexões aqui levantadas serão 
embasadas em pesquisa teórica e experiência empírica própria, como preparadora corporal e atriz da 
Cia Milongas do Rio de Janeiro durante doze anos. O trabalho desenvolvido com a Cia estendeu-se 
ainda à oficinas e cursos ministrados em escolas e em unidades do SESC nacional, além de festivais de 
teatro nacionais e internacionais. 
Palavras-chave: Brincadeira popular. Teatro. Educação. 
 

Introdução 

Esse artigo é fruto da dissertação de Mestrado intitulada A brincadeira de Antonio 

Nóbrega: Uma técnica a partir da recriação das tradições populares brasileiras, defendida 

em Abril 2009 no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas do Centro de Letras e Artes 

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio. A dissertação que tinha como 

objeto de pesquisa o trabalho corporal do artista pernambucano Antonio Nóbrega sofreu 

desdobramentos práticos que direcionaram o conteúdo desse artigo. Um artista 

contemporâneo, urbano, que integra a cultura elitista do sudeste do país - mas que embasa seu 

trabalho em tradições culturais populares - direcionou a reflexão a esse ponto de 

embricamento entre o ator contemporâneo e as tradições populares brasileiras. Ainda levantou 

a questão: é possível utilizar manifestações da cultura popular como instrumento pedagógico 

no ensino da arte? 

                                                 
1 Mestre em Artes Cênicas pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UniRio. Professora 
responsável pelo núcleo de Teatro da Fundação Nelito Câmara em Ivinhema – MS.  
E-mail: camileanjos@gmail.com. 
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Essa questão surgiu a partir do trabalho que desenvolvi com a Cia Milongas do Rio de 

Janeiro-RJ durante doze anos, como preparadora corporal e atriz do coletivo. Através de 

treinamentos constantes de determinadas danças de folguedos brasileiros – especificamente 

nesse caso o Frevo, o Coco de Roda, o Caboclinhos, o Bumba-meu-boi, o Cavalo Marinho, o 

Jongo, a Ciranda e a Cavalhada – desenvolvemos um procedimento para criação corporal dos 

personagens de nossos espetáculos, qualquer fosse a temática. Os corpos dos personagens se 

revelavam extracotidianos, inusitados, ricos em torções e desequilíbrios, por conta da matriz 

de onde partiam. Os atores iniciavam a pesquisa realizando o movimento original de 

determinada manifestação e, a partir de estímulos externos – de ritmo, peso, direção, intenção, 

etc. - os desconstruíam, os transformavam, dando origem a uma nova figura cênica. Uma vez 

que o ator – e já adianto, o aluno – parte de uma forma corporal fora de seu repertório pessoal, 

ele tende a traçar caminhos outros, que naturalmente seu corpo não percorreria, fora de sua 

zona de conforto. Além da composição corporal outros benefícios foram despertados através 

desse diálogo com as brincadeiras populares, tais como o jogo, o improviso, o estado de 

prontidão, o grotesco – o não cotidiano, a projeção vocal, a noção do coletivo, entre outros, 

conforme será discutido a diante. 

Uma vez que bons resultados surgiram em uma Cia profissional levantou-se o 

questionamento do quão eficiente seria esse procedimento em salas de aula. Utilizar o lúdico 

inerente às manifestações da cultura popular brasileira para atingir elementos de linguagens 

artísticas contemporâneas. Entender as tradições como algo não estático, intocável, imutável, 

ao contrário, trazer para perto, experimentá-la, recriá-la, aproximar o universo dos alunos 

àquele que fora criado por nossos antepassados. A sociedade eventualmente realiza esses 

encontros espontaneamente, alguns exemplos seriam a releitura do Frevo e da Capoeira pelo 

Passinho do Funk; ou na música, o movimento Polca-Rock em Mato Grosso do Sul. Por uma 

questão de especialização me aterei aos pontos que dizem respeito ao teatro, mas entendo que 

essa possibilidade pedagógica abarque com a mesma eficiência as demais linguagens 

artísticas.  

 Não suponho de modo algum que os encontros aqui traçados sejam os únicos 

possíveis, nem que tais caminhos sejam mais importantes que outros, são apenas 

possibilidades de buscar “pontos de apoio” (BARBA, 1994: 28), em uma linguagem com a 

qual temos identificação cultural e que está ao nosso alcance. Além de promover uma 
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reaproximação com nossa ancestralidade, por vezes esquecida, mas que é a raiz que nos 

sustenta como artistas e cidadãos. 

 É importante ressaltar que, quando utilizo o termo “contemporâneo”, atribuo-lhe 

apenas o seu sentido temporal, quer dizer, de dias atuais, não pretendo com isso fechar um 

conceito. Os pontos levantados não caracterizam um tipo específico de teatro, eles foram 

apontados por representarem certa tendência comum a várias linguagens cênicas que se pode 

verificar nos teatros de hoje, como também são frequentemente apontados por importantes 

teóricos que se dedicaram a esse tema. Assim como os termos “cultura popular” e 

“brincadeiras” também dirão respeito às manifestações culturais em seus aspectos mais gerais 

e recorrentes, uma vez que seria inviável e inconsequente tentar abarcá-las em sua totalidade.  

Uma temática recorrente nas manifestações da cultura popular, seja nas lendas orais, 

seja nas festas ou nas brincadeiras, é a da celebração dos mortos. Segundo Mário de Andrade 

(1982), a temática da morte estaria presente em todas as danças dramáticas, e evidencia-se nas 

brincadeiras do Cavalo Marinho ou do Bumba-meu-boi. O enredo central de uma das peças 

da brincadeira é a figura mítica do boi, que morre e posteriormente ressuscita. A relação com 

o universo dos mortos, ou com as chamadas entidades do além, são fatores recorrentes na 

cultura popular, seja por intermédio religioso, como no Candomblé ou na Umbanda, ou 

através das brincadeiras, constituindo-se como “segredos” das mesmas. Hans Thies Lehman 

apoia os fundamentos do teatro pós-dramático na “poética da morte” (LEHMAN, 2007: 371), 

segundo ele o fato de ator e público compartilhar um determinado tempo, significa que 

envelhecem juntos, ou se encaminham para morte, seria uma “insinuação a mortalidade” 

(idem), e complementa citando Heiner Muller, que a especificidade do teatro seria o 

“moribundo potencial” (idem). Enquanto no cinema nós assistimos a morte, no teatro nós a 

dividimos. O teatro, assim como a morte, é algo que não se explica, está para além da 

informação. Também é possível identificar uma ligação com o mundo dos mortos, ou com a 

ancestralidade, na inclinação que Grotowiski e Eugenio Barba demonstram com relação ao 

xamanismo. Seria o ator uma espécie de xamã, que se comunica com os vivos e os mortos. No 

texto recolhido de uma conferência realizada por Grotowiski em Gabinetto Viesseux, em 15 

de julho de 1985, intitulado Você é filho de alguém, ele discorre amplamente sobre a 

necessidade de ligação com seus antepassados, e sobre o conhecimento e contato com o 

passado que permitem um maior conhecimento do presente. Logo, entrar em contato com 

seus ancestrais proporciona o contato consigo mesmo. 
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[...] mas se eu conheço o teu segredo, Calderón, consigo compreender o meu. Eu 
não falo com você como o autor que devo encenar, falo com você como meu 
longínquo avô. Isso significa que eu me preparo para falar com os meus 
antepassados. Mas ao mesmo tempo não posso negá-los. São a minha base, a 
minha fonte. É uma questão pessoal entre eu e eles (GROTOWISKI, 1985).  

 

Também podemos notar nos brincantes determinadas características que remetem ao 

xamanismo, como o ato do travestimento, a utilização de alegorias de animais que remetem a 

um devir homem-animal, assim como os rituais de “fechamento de corpo”, que ocorrem antes 

de algumas sessões do brinquedo. Os banhos de ervas e rezas também são formas de proteção 

comuns que precedem à brincadeira. 

 Outro fator de aproximação seria o tipo de interpretação e performance pública 

realizada pelos brincantes, uma vez que, como na maioria dos teatros que acontecem na rua, 

não apresentam características naturalistas. São eles propositalmente exagerados, atingindo o 

grotesco, e atuam dentro de uma estrutura interna aberta, totalmente disponível para o jogo 

cênico, seja com os outros brincantes, seja com a plateia. As brincadeiras, que possuem uma 

estrutura dramática visível, depositam no brincante o foco central de seu interesse, e este, por 

sua vez, utiliza seu corpo como recurso fundamental e decisivo de sua comunicação. Recorde-

se que a brincadeira ocorre em vias públicas, locais de grande circulação, às vezes em meio de 

festas promovidas pelo poder público local. A ação cênica não é necessariamente poupada dos 

muitos barulhos em torno da roda, além da utilização das máscaras abafar muito a voz dos 

brincantes. É, portanto, a corporeidade e o jogo entre os brincadores e, entre estes e a plateia, 

que sustentam primordialmente a estrutura do evento. É relevante ressaltar que a música 

também se sobressai nesse contexto, mas ela está em sintonia com o jogo dos participantes. 

Os brincantes, apesar de estarem amparados por um roteiro pré-definido, se apoiam 

firmemente na improvisação, o que se observa é uma criação que ocorre no “aqui-agora”, em 

conjunto com o público, que tem a possibilidade de interferir livremente no espetáculo, 

ajudando a concebê-lo naquele momento compartilhado por todos.  

 As cenas presentes nas brincadeiras são multifocais, em diversos momentos o 

espectador necessita escolher o que prefere assistir. Grande parte das brincadeiras populares 

apresenta uma integração entre diversas linguagens artísticas – dança, teatro, música, poesia, 

artes visuais – fato que contribui para essa diversificação de focos, há uma divisão de atenção 

constante entre aqueles tocam, ou os que dançam, ou fazem cena. Há muitos exemplos de 

manifestações em que se observa inclusive expressões paradoxais simultaneamente, podemos 
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citar a figura do palhaço das Folias de Reis: figuras mundanas e grotescas inseridas em uma 

ambientação sacralizada. Do mesmo modo, também é comum verificar no teatro 

contemporâneo cenas que não possuam um único foco; o espectador é, de certo modo, 

“responsável” por sua escolha, assim como a busca pela utilização de diferentes linguagens 

artísticas. Estas se apresentam cada vez mais e se misturam na cena teatral, com a mesma 

importância dos demais elementos: ou seja, esses elementos não têm a finalidade de reafirmar 

o que é dito pela interpretação e pelo texto, mas, sim, de revelar uma série de outras 

possibilidades artísticas, criando uma cena híbrida, resultado de uma bricolagem de 

influências. Todos estes aspectos levantados possibilitam ao aluno um contato múltiplo com 

as diferentes linguagens artísticas, sem a necessidade de segmentá-las por áreas e estimula o 

despertar de interesses individuais.  

 

O corpo protagonista 

 
O reconhecimento de que o teatro vive ao mesmo tempo da transcendência do 
corpo e de suas limitações leva para além da verdade evidente de que o corpo 
constitui o centro e a fascinação do teatro. A fascinação com o corpo, evidente na 
dança e na acrobacia, mas também perceptível na concentração corporal e mental 
dos atores, sugere nada menos do que a ideia da possível espiritualização do corpo 
(LEHMAN, 2007: 360). 

 

Todo o processo de expansão de meios de comunicação em massa e novas mídias 

legaram ao teatro a busca do elemento que lhe é exclusivo: o compartilhamento de 

experiências. Por isso quem está no centro do teatro contemporâneo é aquele que se faz 

concretamente presente no momento do espetáculo, quem se relaciona diretamente com o 

público, sem intermediários: ou seja, o ator, que através de seu corpo vai estabelecer a 

conexão direta com o espectador realizando a experiência de troca. 

Colocar o ator, ou seja, o aluno como cerne da cena nos faz focar naquilo que é o 

primordial no ensino da arte, trabalhar o indivíduo em sua especificidade, ajudá-lo a 

desenvolver suas habilidades pré-existentes e estimular o desenvolvimento de outras ainda 

desconhecidas, de forma a contribuir para que ultrapasse os desafios com protagonismo, 

elevando sua autoestima e autoconhecimento. A reelaboração de movimentos a partir de 

matrizes corporais que proporcionam possibilidades de oposições de membros, torções e 

desequilíbrios, e que ainda, seja proveniente de um fator externo, permite que o aluno trabalhe 
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mediante posicionamentos não naturais ao seu corpo, possibilitando uma maior consciência 

corporal e ampliação de repertório expressivo. 

  Um recurso bastante utilizado no teatro contemporâneo diz respeito à exposição do 

corpo “inumano”, ou seja, aquele imperfeito, inacabado. A contemplação do corpo não é mais 

pelo seu ideal de beleza, conforme herança ancestral dos helenos, mas por sua imperfeição. 

Verifica-se uma proximidade com o corpo grotesco, comumente utilizado nas brincadeiras 

populares. A desfiguração corporal pode se encaminhar também para uma objetificação do 

corpo. Lehman (2007) cita o exemplo da careta, que transfigura o rosto do ator em uma 

máscara, o que pode ainda se estender para a postura de todo o corpo.  O corpo humano e o 

animal se equivalem e, não apenas um se aproxima do outro, como animais que de fato são, 

mas por vezes, também dividem a cena com o ator. Na tradição do Cavalo Marinho bem 

como do Bumba-meu-boi os personagens se dividem nas categorias de humanos, animais e 

fantásticos; não existe hierarquia, e cada figura que toma parte na roda encerra em si próprio 

sua finalidade, não pretendem significar além do que são e apresentam. O Boi é uma figura 

colocada por brincantes na qual o homem fica encoberto pela estrutura, já o cavalo no qual o 

capitão está montado/vestido, e também a Burrinha, se mistura com a figura humana, gerando 

um corpo devir homem-animal. Estimular o aluno a desenvolver um olhar estético fora dos 

padrões tradicionalmente impostos pela sociedade, perceber a beleza do grotesco, da 

transfiguração promove a sensibilização desse futuro cidadão para aquilo que é diferente, para 

aceitar e compreender o que é marginalizado pela massa. Significa estimular o exercício de 

humanidade no aluno. 

 

Entre jogo e brincadeira 

 

Em teatro o jogo sempre foi encarado como elemento essencial para uma boa cena 

dramática, porém adquirir a habilidade do jogo cênico não é algo que se ensine facilmente, 

normalmente se adquire com a experiência ou é uma característica inerente à pessoa. 

Entretanto, ao tomar parte em uma determinada manifestação cultural o elemento do jogo 

surge espontaneamente, assim como quando se pratica um esporte ou uma atividade lúdica 

como a cabra-cega ou o pique-esconde, por exemplo. Entretanto quando o aluno é colocado 

em uma situação teatral essa característica tende a se esvair, tornando sua interpretação 
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“dura”, mecanizada, às vezes até robotizada. A ideia aqui é transpor o lúdico, que é natural do 

ser humano e tão presente nas tradições populares, para a situação de atuação espetacular.  

Segundo o contexto pedagógico aqui abordado, entendo a brincadeira como um termo 

sinônimo ao jogo, atribuindo-lhe o sentido abrangente empregado em outras línguas (to play, 

spielen, jouer, jugar). Tal termo reúne as duas ideias, a de jogo e de brincadeira (diversão), o 

que me parece mais apropriado para se referir a tais manifestações culturais populares. As 

expressões “jogo do ator” e “jogo dramático” são as que melhor abarcam a aproximação que 

entendo entre jogo e brincadeira. Pois são estes que melhor reencontram “de maneira 

sintomática, a tradição espontânea e improvisada do jogo” (PAVIS, 2001: 219).  

Huizinga (2001) defende que a noção de ludicidade seja anterior a de cultura. Uma vez 

que se trata de uma prática vivida também pelos animais, de um acontecimento da natureza, o 

jogo transcenderia quaisquer necessidades fisiológicas ou psicológicas, sendo assim “uma 

função significante”. Resume da seguinte forma o conceito de jogo: 

 
[...] poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como 
“não séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o 
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de 
limites espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem e certas regras. 
Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a 
sublinharem sua diferença ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2001: 16). 

 

Em síntese entendo, pois, a brincadeira como uma manifestação coletiva que envolve 

várias linguagens artísticas identificáveis (poesia, música, dança e teatro) em uma atuação 

espetacular, extracotidiana, envolvida em realidade e temporalidades próprias, nas quais os 

seus participantes estão em uma dimensão que os permite modificar o mundo conforme as 

próprias leis estabelecidas há muito pela brincadeira.  

Nessas brincadeiras oriundas de um universo popular não literário é bastante presente 

a figura do cômico e das festas do povo (dos carnavais), e estão presentes tanto em tradições 

profanas como religiosas. O elemento de comicidade é como um instrumento utilizado pelos 

brincantes para subverter a ordem social instaurada, uma vez que dentro da brincadeira 

(festa/jogo) a realidade é outra, e quem a comanda é o cômico. A brincadeira tem um fim em 

si, uma espécie de celebração e libertação temporária do mundo oficial. “Durante o carnaval é 

a própria vida que representa e interpreta uma outra forma livre da sua realização, isto é, o seu 
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próprio renascimento e renovação sobre melhores princípios. Aqui a forma efetiva da vida é 

ao mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada” (BAKHTIN, 1993: 07).  

É importante esclarecer que cada festa possui sua especificidade, e que estamos 

lidando aqui com noções gerais e características recorrentes das mesmas. No entanto, os 

motivos que impulsionam a realização de cada uma, os anseios de seus participantes e o que 

representam para aquele determinado grupo que a produz, merece um olhar pormenorizado no 

caso de estudos particulares das mesmas.  

Acredito que as brincadeiras populares apresentam forte aspecto de jogo, no que 

concerne a formação de imagens, no apuro visual, e no caráter representativo que as envolve. 

São dados que as remete e aproxima das formas artísticas cênicas. Outro dado relevante que 

aproxima a cena dramática da brincadeira reside no aspecto da cumplicidade de plateia, sem a 

qual nem uma nem outra podem realizar-se satisfatoriamente. Isso envolve uma implícita 

aceitação de regras e funções por parte do público e dos atuantes. Esse jogo que por todos é 

aceito representa o próprio sentido da festa. Possui em determinadas tradições uma natureza 

quase independente, por mais que determinados contextos religiosos ou históricos possam 

justificá-los. Tal aspecto possibilita até mesmo que a escatologia e certa violência sejam 

devidamente amenizadas e toleradas, uma vez que a “seriedade” desse jogo impõe um recorte 

momentâneo na seriedade cotidiana. Nos limites da regra e da suspensão da seriedade 

transitam os jogadores, que estão a todo tempo com outro dado inerente a quem joga: o risco. 

Sua incumbência a dominar e se impor no ritual coletivo. 

São estes, portanto, alguns dos elementos das brincadeiras que são possíveis de serem 

contextualizadas no jogo dramático. É fundamental ressaltar que, no entanto, não estamos 

tratando de um espetáculo cênico no estrito senso, pois a brincadeira, assim como a festa, não 

se situa totalmente na esfera artística, nem busca se propagar ou se identificar como tal. 

Podemos afirmar que elas localizam-se no limiar, se relacionam com a arte e com a vida 

social simultaneamente. 

As brincadeiras populares ocorrem normalmente nas ruas ou praças das cidades, e por 

vezes no interior de residências, no quintal ou na frente da casa do “dono” do brinquedo. É 

como se ocorresse uma suspensão temporária do cotidiano e do espaço público comum para a 

realização da brincadeira de um coletivo, que a produz para si e também para os que assistem, 

como uma expressão de sua cultura. Existe a ideia de criar um ritual espetaculoso, como 
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forma de dar um contorno especial para o momento. No entanto, o objetivo da brincadeira é 

ser brincada.  

O jogo como elemento constituinte do teatro é aceito universalmente desde o teatro 

clássico, com vários formatos e diferentes regras. Trata-se de um elemento sempre presente na 

atuação do ator e sua relação com os outros atores da cena, com a plateia, na forma como 

expressa suas emoções, como age com seu corpo, como interage com os objetos de cena, a 

forma de enunciação de seu texto, etc. 

Atualmente observamos nos palcos formas que colocam o jogo como elemento central 

e grande atrativo da cena, como as técnicas de teatro-esporte (que exerce especial fascínio 

principalmente por parte dos espectadores mais joves), fortemente fundamentada na 

capacidade de improvisar dos atores, mediante a um conjunto de regras previamente 

estipuladas. Nesse tipo de teatro, a disputa suscitada pelo jogo é estimulada entre os atuantes e 

a plateia. Seja qual for a linguagem teatral, podemos afirmar que o jogo é um dado inerente a 

ela e cada vez mais essencial e procurado pelos artistas. Uma vez que o jogo se estabelece, 

sabemos que não estamos a tratar da realidade, e não existe conflito entre o que é real e o que 

é teatro. Uma vez que “Aquele que joga sabe, ele mesmo, que o jogo é somente jogo, e que se 

encontra num mundo que é determinado pela seriedade dos fins” (GADAMER, 1997: 1756). 

Também quem assiste sabe que aquela realidade é temporária, criada pelos jogadores e que 

tão logo finde o jogo ela se esvairá. 

 

Considerações Finais 

 O Brasil com suas dimensões continentais apresenta uma infinidade daquilo que aqui 

chamamos de brincadeiras populares, com singularidades e idiossincrasias de cada região, 

com influencias de todos os povos colonizadores que formaram o país. Essa diversidade 

poderia se apresentar como um empecilho, afinal todas as tradições podem ser utilizadas 

como processo pedagógico para o ensino das artes cênicas? Obviamente não tenho essa 

resposta, mas o que se procurou levantar aqui foram as características gerais, identificadas nas 

expressões populares mais difundidas pelo país. Entretanto o desafio está lançado, cabe aos 

arte-educadores das diferentes regiões investigar as manifestações que compõem sua 

identidade cultural, e utilizá-las em função do ensino da arte. Promover esse diálogo, esses 

encontros, só tende a enriquecer o processo pedagógico, unindo arte e cultura em um 

movimento simbiótico. Vivenciar a cultura local e ainda elevá-la a um patamar funcional, não 
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apenas contemplativo, pode ser uma forma de mantê-la viva e dinâmica, em plena atividade. 

Promover esse contato dos alunos com sua ancestralidade lhes permite se reconhecer na 

tradição, respeitá-la e principalmente absorve-la. Concomitantemente os elementos 

constituintes do fazer teatral vão sendo suscitados, de forma mais espontânea e menos 

enrijecida.  
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Resumo: Este artigo tem como objetivo promover o pensamento reflexivo a poética, entre o 
ato de caminhar e o processo da criação artística como apropriação do espaço e 
potencialização dos lugares estéticos nas produções das Artes Visuais Contemporâneas. As 
reflexões surgem no ato e na ação da artista nas caminhadas realizadas entre 2016 e 2017 cujo 
cenário de investigação é o bioma “Caatinga” entre as Cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-
PE, ambas situadas às margens do Rio São Francisco. Com base no indivíduo moderno e 
morador das cidades pós-revoluções industriais europeias, principalmente entre Paris e 
Londres, iniciamos nossos estudos. Viver no caos urbano e moderno orientou um novo modo 
de viver e se relacionar com campos e paisagens do entorno das cidades que viviam em 
constante crescimento econômico e territorial. A ação e o ato de caminhar se tornou poético e 
potencial, onde elementos visuais e prazeres múltiplos se coadunaram. A sociedade moderna 
buscava e desejava novos lugares, e nesse movimento, obrigaram os artistas a ingressarem e 
reconfigurarem o modo de trabalho nas produções das Artes Visuais. Nesse sentido, 
propomos um percurso literário, entre referências e experiências, para poetizar a caminhada 
como recurso poético de ação, intervenção e produção de imagens, como um desejo de 
libertação e provocação estética na transição entre paisagens distintas.  
Palavras-chave: Ateliês, Caminhadas, Poéticas, Imagens, Contemporaneidades. 
 
 
Introdução 
 
 O homem moderno revolucionou o modo de viver, criaram novas ciências e filosofias, 

construíram grandes cidades e as iluminaram artificialmente, criaram máquinas e aceleraram a 

vida cotidiana, aceleraram os meios de produção e comunicação. O capital era o que dava o 

ritmo a esse novo momento social, e, consequentemente cultural.  No aspecto da "Cultura" ou 

nas tramas que orientam as práticas e os desejos coletivos, encontrava-se o artista plástico, 

principalmente o pintor, pois, trataremos neste tópico como se redirecionou o modo de 

trabalho deste. Tradicionalmente, o artista do Século XIX, era o retratista da sociedade em 

questão, bem como, dos donos do poder, da burguesia e da aristocracia europeia. Para tanto, 

os modos de produção em massa atingiram diretamente o mundo da imagem, esta, se tornaria 

                                                 
1 Graduanda de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – 
UNIVASF. E-mail: morganaraujo@outlook.com 
2 Mestre em Artes Visuais pela UDESC-SC, Professor do Curso de Licenciatura em Artes Visuais na 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. E-mail: edson.macalini@univasf.edu.br 
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instantânea e de fácil reprodução, obrigaria também os artistas não só repensarem seus modos 

de trabalhos, bem como suas proposições estéticas. Não obstante, a luta pela sobrevivência 

capital, permitiu aos artistas, repensarem o universo da arte, bem como, redirecionarem o 

curso já trilhado pela imagem séculos antes. 

Retornaremos a segunda metade do século XV na Europa. Pois, é deste período os 

primeiros registros encontrados acerca da imagem e de ‘quem é o artista’, ‘o que faz’, ‘para 

quem faz’ e, principalmente, ‘onde faz’. Todas essas questões construíram no entorno do 

artista um cerco de cobrança e de enaltecimento ao mesmo tempo, ele não era um nobre, mas 

também, não era um membro qualquer da sociedade. A arte se distanciava da ação artesã pela 

capacidade obtida, através da perspectiva linear, de representar objetos e seres de maneira 

real, dando ao artista a caracterização de um ser divino, dotado de um "Dom" que provinha 

diretamente de Deus, como afirma Lester ao argumentar os registros e as anotações de Da 

Vinci naquela época.  

Uma observação que aparece repetidamente é a ideia do artista como uma 
pessoa que, graças ao seu estudo cuidadoso do funcionamento do mundo, se 
tornou um Criador. “O caráter divino da pintura”, Da Vinci escreveu dado 
momento, “significa que a mente do pintor é transformada em uma imagem 
da mente de Deus”. Em outro ponto, ele desenvolve essa ideia. “O pintor 
Senhor”, escreveu e continuou: “De fato, todas as coisas que existem no 
Universo, em essência, em aparência, na imaginação, o pintor tem primeiro 
em sua mente e depois em sua mão”. (LESTER, 2014. p. 98). 
 

Da Vinci nos fala em suas anotações, na maior parte das vezes, de uma perspectiva de 

pesquisador e pintor de renome num período onde a produção de arte era bastante procurada e 

acompanhava o crescimento das cidades. Porém, sendo a corte a ordenadora para quem se 

fazia a grande maior parte da produção de arte, os artistas se acumulavam em ateliês 

coletivos, o que também os colocava como “cidadãos de segunda classe” e o jovem Da Vinci 

era um deles. Nesses ateliês, muitas vezes sujos e mal arrumados, “que mais se pareciam com 

uma oficina mecânica”, como afirma Lester, se produzia de tudo, 

 
Mais de um ano depois de sua chegada a Milão, Da Vinci estava de volta ao 
ambiente que conhecia bem: o ateliê coletivo. No início dos anos de 1480, a 
cidade abrigava uma centena desses estúdios, que produziam não apenas 
pinturas e esculturas, mas também uma variedade de outros objetos exigidos 
pela corte: armoriais, tecidos, móveis, livros com iluminuras, medalhões, 
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miniaturas, penas para a escrita em papel, estandartes, tapeçarias e etc. 
(2014. p. 118). 
 

Todas essas informações coletadas no livro O fantasma de Da Vinci e dos próprios 

registros do artista, mostram esse período, cuja arte, não se restringia a percepção do artista, 

mas também de seu local de trabalho, onde este deveria se deter em seus estudos e nas 

criações artísticas. Os artistas inseridos nessa nova sociedade exigiam novos condicionantes 

sociais e estéticos, obrigara-os a repensarem seus locais de trabalhos, bem como, libertaram 

os mesmos do trabalho coletivo, onde um grupo dependia de um mestre conceituado para 

assinar o trabalho encerrado. Essas organizações de caráter medieval e manufatureira eram 

conhecidas como guildas. 

Adiante, instalados em seus ateliês, os artistas teriam a liberdade de criar, explorar e 

desenvolver técnicas próprias. Sendo, portanto, evidenciados pelos trabalhos individuais e por 

sua estética, enaltecendo a beleza e a qualidade visual de suas encomendas em suas produções 

presentes nos retratos da Burguesia, do Clero e da Aristocracia, bem como, das cenas 

religiosas, mitológicas, das paisagens e jardins particulares, dos interiores dos castelos, das 

naturezas mortas e assim por diante. No entanto, cria-se a imagem do artista gênio e de ideias 

sublimes. Cria-se também o atravessador comercial da Arte, se estabelece a figura do 

Marchand, cuja função é vender os trabalhos artísticos enaltecendo as qualidades de seu 

agenciado. Mais uma vez, os artistas encontravam-se limitados há uma produção e 

representação restrita e fechada, como as quatro paredes que envolvem seus ateliês.  

Mas foi, no final do Século XVII, com as Revoluções Francesas e Inglesas, e, 

consequentemente o crescimento exacerbado das cidades como Londres e Paris, que o 

pensamento Moderno se configurava nesses lugares. Os artistas, sobretudo os ingleses, 

começaram a mudar os temas de suas pinturas encontrando na natureza e no paisagismo uma 

nova forma de representação. Para obter cada vez mais a realidade dessas imagens, os artistas 

se puseram a fazer viagens por toda a Europa, tomando nota e rascunhos do que viam pelo 

caminho e a luz natural se torna um tema recorrente e mais presente nas imagens. Um dos 

artistas que, no início dos anos de 1800 faz uso dos recursos propiciados pelas viagens cujo 

propósito estava na observação, era Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) este foi 

considerado “transgressor”, de técnicas e representação da paisagem. Em uma de suas 
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biografias, Mestres da pintura: Turner, (abril Cultural, 1977), são relatadas diversas viagens e 

experiências de Turner, onde é visto e citado como precursor do uso da luz em evidencia na 

pintura e um dos primeiros a experimentar o processo de criação artística fora dos ateliês.  

Comparado ao século XV onde a reprodução do real condicionava o artista um sentido 

de “Deus criador”, ou a ideia divina da arte como "Dom". Já nos séculos adiante o ato criador 

não é mais uma questão divina, mas a reprodução realista dos campos e da luz natural 

reorientando o sentido para o olhar do artista, este o que vê e o que nos mostra, a partir, de seu 

modo de enxergar o mundo. Tem-se, portanto, a imagem do artista sublime. 

 

Os artistas, a vida moderna e a libertação dos Ateliês. 
 

As cidades modernas, embora fossem lugares de novos pensamentos e de vida, eram 

extremamente caóticas, pois, ainda, muitas delas tinham uma áurea medieval. Problemas de 

saneamento, higiene, limpeza e moradia, podem ser apreciados, mesmo de que modo 

sensacionalista no Filme "Perfume” 3, pois, este retrata a Paris de fim de 1700 com suas 

sujeiras expostas a céu aberto, e Londres não era diferente. As viagens ao campo em buscas 

de tranquilidade e mais qualidade de vida se tornam famosos e corriqueiros ao mundo 

burguês. Diversos escritores e poetas começam a escrever sobre o campo e o entorno das 

cidades, a natureza, portanto, ganha sentido de importância para os artistas da época que 

“buscaram retratar a beleza dos campos, das floretas, dos rios, dos oceanos e a alma agreste e 

bucólica do interior da Inglaterra” (Editora Abril, 1977. p. 6). Turner por sua vez, visita os 

mais diversos lugares, a exemplo dos Alpes Suíços e a luminosa Itália. 

A partir de 1802, Turner começa a viajar pela Europa, percorrendo 
demoradamente a região dos Alpes suíços, no intuito de captar os reflexos da 
luz nos picos nevados e nas encostas das montanhas. [...] na verdade, já fazia 
algum tempo que Turner procurava retratar vistas da Itália, a maioria delas 
copiadas de telas de Cozens ou Lorrain. Mas, ao visitar a Itália, adquire uma 
nova visão dessas paisagens, tomando consciência, ao contrário de seus 
predecessores (portadores de uma visão formal e crepuscular), do calor e do 
brilho da luz. [...] a viagem à Itália acentuou o elemento anticlássico de sua 
obra. O artista deixa de imitar os mestres que admira e desiste totalmente de 
suas pretensões de alcança uma construção clássica. Nesse aspecto, sua 

                                                 
3 Perfume: The Story of a Murderer (Perfume: A História de um Assassino (título no Brasil) ou O Perfume: 
História de um Assassino (título em Portugal)) é um filme lançado em setembro 2006, é uma adaptação do livro 
homônimo do escritor alemão Patrick Süskind, dirigido por  Tom Tykwer. 
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visita a Veneza foi fundamental: lá encontrou uma arquitetura mais próxima 
de sua sensibilidade que, além disso, podia pintar diretamente, sem ter que 
recorrer às idealizações. (EDITORA ABRIL, 1977. p. 13, 14). 

Esses relatos demonstram as primeiras tentativas dos artistas em representarem a 

paisagem e a cena tal qual ela é em suas pinturas. Pois, nos ateliês as mesmas eram de 

memória, e, muitas vezes fictícias. O contato com a natureza passa a ser um ponto de 

importância dentro dessa perspectiva de criação, mesmo assim, a pintura não era feita 

totalmente ao “ar livre”, mas sim memorizada, captada grosso modo e posteriormente 

encerrada no ateliê. 

Mas é na Paris Moderna, que encontraremos luzes mais intensas acerca deste 

pensamento. Os escritos tanto literários quanto poéticos da vida na cidade, dos indivíduos 

desta, das cenas urbanas, presente, principalmente nos escritos do poeta Charles Baudelaire 

constroem este cenário urbano, cuja vida se modifica substantivamente. Paris vivia um 

momento de pós-revoluções, mudanças políticas, avanços tecnológicos, mudanças físico-

estruturais e filosóficas, era um novo cenário que pedia um novo momento na arte. E assim, 

por volta de 1820 surge um movimento que hoje conhecemos por “Pré- Impressionismo”, um 

primeiro momento que busca o rompimento com o realismo exacerbado, executado até então.  

Mas é com o surgimento da fotografia (1826), que o ritmo e o curso das Artes 

Plásticas mudam completamente. Uma nova estrada se abre, e esta, é bem mais interessante e 

provocadora que aquela antiga. A imagem muda de lugar, de exposição, de confecção, se 

torna midiatizada, mais rápida, acessível e com menos custos para se produzir e reproduzir. A 

máquina fotográfica, mesmo, de início sendo precária, ameaçava o trabalho dos artistas que 

antes eram os responsáveis pela retratação das pessoas, da natureza e do mundo ao redor. 

Agora os artistas tinham uma forte concorrente. É preciso repensar o trabalho e o modo de 

produção. É preciso repensar o que pintar e como pintar. 

No entanto, os pintores que usavam aquela que foi durante séculos a revolução no 

modo de pintar, a tinta a óleo, se limitavam em suas produções dentro dos ateliês por não 

terem como levarem seu material para fora, neste momento “foi então introduzida à ideia de 

acondicionar tinta óleo em pequenos tubos codificados segundo a cor, o que deu ao pintor 

mais intrépido a oportunidade de pintar diretamente na tela fora do ateliê” (GOMPERZ, 2013. 

p. 36). 
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Charles Baudelaire (1821 - 1867), contemporâneo a esse momento de transformações 

na França, se manifesta em apoio a esses artistas transcendentes pré-impressionistas e, 

posteriormente, se transformaria em um de seus maiores influenciadores:  
Baudelaire acreditava apaixonadamente ser dever dos artistas vivos 
documentar seu tempo, reconhecendo a posição única em que um pintor ou 
escultor de encontra [...] ele desafiou artistas a encontrar o eterno na vida 
moderna, a “extrai-lo do transitório”. Esse. A seu ver, era o objetivo 
essencial da arte – captar o universal no cotidiano, que era específico a seu 
aqui e agora: o presente. E a maneira de fazer isso era mergulhar no dia a dia 
da vida metropolitana: observar, pensar, sentir e por fim, registrar. 
(GOMPERZ, 2103. p. 47) 
 

Munidos de tais incentivos, os artistas começaram ali um momento da arte que 

influenciam as produções artistas até os dias de hoje. Foram os pré-impressionistas que 

começaram a trabalhar os temas da banalidade como possíveis para seus trabalhos e 

começaram a irem para as ruas para capturar essas cenas. Havia agora uma preocupação em 

retratar as modernidades ascendentes da sociedade burguesa da época. A segunda metade do 

século XIX foi marcada por essas transcendências artísticas, a arte se modernizara e 

instaurou-se uma contracultura artística que buscava retratar, assim como aconselhou 

Baudelaire, o tempo presente e seus acontecimentos.  

Com isso, o cotidiano torna-se o tema presente nessas representações, e assim como os 

artistas do fim do século XVIII iam para os campus e florestas estudar e observar o tema a ser 

pintado, os pré-impressionistas e, por conseguinte, os impressionistas iam para as ruas, os 

café e praças, para inserir-se a essa banalidade cotidiana e retratá-la. Baudelaire chama esses 

“perambulantes” de “flaneur”, um observador filosófico, que tem a cidade, o cotidiano, o 

povo e a modernização como temas na sua produção artística. 

O ato de sair e perambular pela cidade, retratando uma rotina “vulgar”, coisa que não 

era vista como o papel de um artista, já era por si só uma nova forma de fazer arte, a ruptura 

com o que se era esperado deles, com o que era bom para expor ou vender. As pinturas eram 

feitas ao ar livre, nas ruas, praças e campos, a vida moderna e cotidiana era cheia de 

significações e possibilitou as pessoas caminharem pelas cidades e campos devaneando, como 

também, encontrando novos significados ao ato de caminhar.   
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A vida moderna prometeu liberdade ao homem, poetizou o habitual, enalteceu os 

lugares, dinamizou a vida. O artista agora era visto como um indivíduo cheio de curiosidades, 

interesses e de personalidade pitoresca. O significado de Artista ganha sentido poético e 

engrandece a persona, não é mais elevado ao lugar de Divino e nem ao detentor de técnicas 

complexas e sublimes, agora, ocupa uma áurea cheia de mistérios, filosofias, estranhezas e 

belezas curiosas. E a libertação dos Ateliês assume também um novo conceito, não estando 

restritas, somente, as buscas das luzes nas paisagens, mas, também na poética e no ato criador. 

É a liberdade poética, em pensar, produzir e propor Artes Visuais. 

 

A caminhada como libertação e recurso poético 
 

Perambular por territórios plurais e torná-los matéria para a produção artística é um 

dos maiores assuntos sobre a estética da arte na contemporaneidade. Como tratamos 

anteriormente, o indivíduo urbano e caminhante das Cidades, categorizado por Baudelaire em 

Sobre a modernidade – o pintor da vida moderna (1996) como Flaneur, é aquele que busca a 

cidade para seus devaneios e para dar sentido ao seu estilo de vida, não sendo somente o 

espectador observador, mas também o Voyeur, aquele que observa atentamente e 

secretamente. Caminhar pelas cidades tornou-se libertador e poético, e assim, o artista, 

conquistou a liberdade de poder criar e fazer a sua arte ao seu modo. 
O caminhar é uma das formas simbólicas pelas quais o corpo pode 
ressignificar lugares, colocando-se como um tipo de intervenção urbana nos 
espaços públicos. Os Dadaístas realizaram essas práticas de caminhar como 
forma de participação crítica à Paris moderna que se erguera e fora tomada 
como a ‘cidade da banalidade’. As visitas aos lugares banais representavam 
para eles um modo de dessacralização que buscava unir arte e vida, cotidiano 
e realidade, e de onde o andar era operado como dispositivo para a 
ressignificação desses lugares ditos banais. (MARTINS, p. 887, 2009) 
 

Ao se identificar com esses espaços caminháveis, sendo estes cidades e campo, o 

artista cria uma relação direta não só com o que vê, mas também com o que toca, cheira, 

coleta e retrata. O ato de deslocar tem sentido de importância na construção da arte, cujas, 

visualidades são amplas, campo expandido de formas e expressões estéticas múltiplas.  

Agora o artista caminha, dentro, fora e para além de seus ateliês, se relaciona com o 

meio, e são as caminhadas que geram recursos as suas produções. Ao passar por um lugar, 
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não só se constrói a identificação deste, que ocorre das mais distintas maneiras, através da 

ativação e documentação da memória, ao estabelecer a relação e identificação pessoal e/ou de 

pertencimento com o local, bem como, explorar maneiras de se construir e reconstruir com 

esses espaços é parte resultante do caminhar como investigação artística.  

O ato de caminhar posteriormente ganha novas roupagens e novas definições, cujas 

produções buscavam aquilo que os artistas chamavam de “superação” das formas de 

produção, 
Abolindo a noção de arte como uma atividade especializada e separada da 
vida cotidiana [...] os situacionistas adotaram a deriva como meio estético 
político de subverter o sistema capitalista do pós-guerra, onde a deriva seria 
uma forma alternativa de habitar a cidade, e que, quando feita em grupo, 
tinha o poder de anular a individualidade dos trabalhos artísticos. (SANTOS, 
2013)  
 

As cidades sofrem o todo o tempo mutações de seus espaços físicos, sejam elas 

estruturais e conceituais, o deslocamento de sentido provoca a alteração na forma em que se 

relaciona com ela e cria-se, portanto, novas identidades. Os artistas que se propõe a investigar 

essas mutações estabelece um diálogo com a cidade, movendo-se nela e fazendo de seu corpo 

recipiente e agregador dessas relações. 

Outra perspectiva que se soma ao olhar do artista e da relação com seu corpo na cidade 

ou no local em que habita, estão amparadas as questões territoriais e, principalmente, as de 

identificação do indivíduo com este lugar habitado. Pensar o território é também pensar no 

corpo que transita neste e consequentemente, em sua fluidez, bem como, suas constantes 

mutações. 

Desta forma, como se identificar com um território que está em constante mudança? 

Como estabelecer uma relação direta de reconhecimento com algo inconstante e mutável? 

Partindo da ideia de se relacionar com o meio para então fazer parte dele e com ele se 

identificar, como um “tubo de ensaio” para experiências poéticas com as caminhadas. Por sua 

vez, a caminhada, sendo ela poética ou não sempre foi tida como uma forma de apropriação e 

demarcação do território. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que sem tem mais propriedade 

sobre determinado local, se este já tiver andado por ele, ou seja, o caminhar, mesmo que 

rotineiro e não intencional, acaba por se tornar uma maneira de reconhecimento e apropriação 

deste. 
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Na contemporaneidade vive-se sob o dilema das geolocalizações4, onde praticamente 

não existem mais distâncias que não possam ser percorridas e nem locais que não possam ser 

alcançados, não necessariamente de forma física, mas muitas vezes digital ou mesmo 

imagéticas. 

As caminhadas têm assumido posturas políticas nas Artes Visuais, onde suas 

identificações culturais e territoriais buscam para além do pertencimento uma forma de 

intervir, criticar e repensar esses espaços. Como uma forma política de rompimento com os 

temas periódicos presentes dentro da produção artística. Pensar a cidade passa a serem umas 

das formas de ressignificação propostas pelas caminhadas poéticas nesses espaços urbanos. 

Identificar aquilo que se passa despercebido nas andanças habituais pode-se culminar em arte, 

e assim, reconhecer que a produção artística e o artista não estão distantes do cotidiano, da 

vida urbana e banal, e que estes não se encontram em situações privilegiadas, mas 

compartilham do mesmo espaço que os outros, no entanto, pode-se contribuir e ampliar o 

lugar de visualidade e crítica social. 

Perdidos em nossas rotinas, construímos um caminho monótono que não nos permite, 

nem mesmo re/conhecermos a cidade em que moramos, deixamos de lado essa experiência 

que é descobrir nos espaços. Ostrower argumenta que, 

Descobrir o espaço e descobrir-se nele representa para cada indivíduo uma 
experiência a um só tempo pessoal e universal. A partir dos primeiros 
movimentos físicos do corpo, a criança começa a ensaiar o espaço, a 
discerni-lo e a conhecê-lo, a vivenciá-lo, vivenciando a si mesma, 
consistente e inconsciente. (1983, p. 30) 
 

Assim sendo, o ato de caminhar sem rotas ou intencionalidades preestabelecidas 

provoca a deriva impulsionada por um erro de localização, um perder-se dentre o caminho. 

Nessa perspectiva, o caminhar desenvolve um momento de intimidade do artista e seu corpo 

com o meio, intervindo no local e o ressignificando. Destarte a caminhada se estabelece como 

meio ou forma dentro da produção artística. Ela pode ser o meio que o artista vai utilizar para 

                                                 
4 Geolocalização utiliza a identificação de localizações geográfica de um usuário para coletar de um dispositivo 
de computação por meio de uma variedade de mecanismos de coleta de dados. Normalmente, a maioria dos 
serviços de geolocalização usa endereços de roteamento de rede ou dispositivos GPS, interno para determinar 
este local. (FELIPE & DIAS, 2014) 
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estabelecer essa relação e posteriormente a representar através de símbolos e signos em 

linguagens diversas, ou pode ser a própria forma de representação dessa relação poética.  

Aderir à ideia da não necessidade do objeto físico de arte e identificar a caminha como 

tal é uma das formas de compreender essa pratica/poética. Se antes o espaço percorrido 

gerava combustível para o processo criativo, agora esses espaços e o intervir neles, mesmo 

que sutilmente, é a própria produção.  Não se pode levar o caminho para a galeria, mas sim o 

que o represente e esperar que a partir dessa representação o público vivencie ou crie relação 

com o que está exposto e com o caminho representado.  Porém, a proposta da caminhada pode 

não querer levar símbolos a um espaço expositivo e sim, produzir a poética no próprio 

caminho, ou até mesmo, criar um caminho, novas formas e espaços que abram o campo de 

visualização ou percepção de determinado local. 

Sendo tão diversas as formas de relações e produções estético-

poéticas/poéticas/artistas através do ato de ‘caminhar por’, reconhecer a obra de arte já não é 

uma simples questão de identificação visual à primeira vista, mas sim se estabelece uma 

necessidade de diálogo e análise antes de identificar a obra estabelecia por meio do caminhar. 

Portanto, visualizamos aqui um ato rotineiro, ou como já dito: “banal”, sendo utilizada para 

repensar as formas de se fazer arte, como uma mudança de paradigmas explorada pelos 

dadaístas e surrealistas:  
Dadaístas e surrealistas começaram essa mudança de paradigmas, onde o 
deslocamento de uma distância espacial afirmava-se ao mesmo tempo como 
matéria-prima e como ferramenta para elaboração de uma obra, instaurando 
o trabalho do ponto de vista do artista e também do espectador, a quem era 
concedido um papel de importância equivalente ao do artista. Outro ponto 
importante é a diferença de relações entre o artista isolado em seu ateliê e o 
artista imerso no mundo, envolto em diferentes tipos de estímulos; todo um 
novo leque de sensações e percepções ativadas, estas que não acessadas 
estando só em seu ateliê. (SANTOS, Gabriel Lühmann,2013). 
 

O expectador ganha lugar de destaque na construção da obra, sendo necessária a 

participação e percepção dele, ou seja, a obra passa a ganhar sentido a partir do momento em 

que o público se relaciona com ela. Da mesma forma, a produção do artista passa a ter 

sentindo a partir do momento em que ele se relaciona com o objeto investigado, ou seja, se 

desloca por ele. Retomamos aqui a importância do sair do cômodo do ateliê e exporem-se as 

situações as quais se quer retratar.  
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Assim, a caminhada assume um papel motivacional que tira o artista de uma produção 

estética tradicional e o coloca para não só refletir os espaços de forma subjetiva e sim intervir 

diretamente neles, recriá-los através de uma proposta poética de ressignificação, criticar ou 

chamar atenção para temas de uma rotina moderna. 

  Contudo, é preciso salientar que além de uma nova forma de se produzir arte pode 

identificar pelas caminhadas, uma nova forma de se pensar sobre arte, uma arte que está 

inserida diretamente na sociedade e tem a intervenção nessa como meio de fala. Outro ponto 

de importância é a desconstrução do lugar de arte, se dando por meio de uma proposta onde a 

arte é estabelecia a partir de materiais sólidos e simbólicos retirados de um cotidiano 

banalizado e, outrora, visto como descartável a produção artística. 

 

Considerações Finais 

 

Pensar a caminhada enquanto poética é também conceber o artista não só como 

criador e sim como parte da obra. Seu corpo também é suporte de documentação desses 

caminhar poéticos, de seus questionamentos, desejos e limites. A relação corpo-cidade, 

artista-cotidiano, nos revela a cada ação uma forma nova de visualizar o espaço ao qual 

estamos inseridos e as questões da vida urbana e ou cotidiana. Percebe-se também uma 

proposta de coletividade desde os dadaístas, surrealistas e situacionistas, onde este caminhar 

proporciona diálogos múltiplos do artista com o meio, como o expectador e também com 

outros artistas, com destaque aos grupos que se propõem a essa atividade artista/poética de 

forma coletiva.  

Caminhar, seja na cidade já modernizada e industrializada ou no campo virgem e 

desconhecido, retoma formas nômades de desbravar territórios.  Porém, não focalizando 

apenas o deslocamento, mas também a relação com os lugares alcançados. Explorar meios 

contemporâneos de demarcação territorial através de um caminhar que se estabelece em 

diversas vertentes de expressões e significados. A relação do artista com meio por intermédio 

do caminhar se dará através de uma linguagem múltipla. Ou se colocar enquanto parte de sua 

produção e se investigar junto a ela. 
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Resumo 
O artigo aborda a importância da atenção à gestualidade físico-corporal no processo de ensino e 
aprendizagem implicado na obra didática para piano denominada Játékok [Jogos], do compositor 
húngaro György Kurtág. São analisadas e descritas as ações gestuais das seguintes peças dos volumes 
1 e 3 dos Jogos: Perpetuum mobile, Play with Infinity, five-fingers play e Flowers We Are, Frail 
Flowers... Além disso, são abordadas algumas ideias do próprio compositor acerca da composição da 
obra, tanto do ponto de vista composicional quanto didático-pedagógico. O objetivo do artigo é 
contribuir para a compreensão da importância de se estar atento, no processo de ensino e 
aprendizagem de toda e qualquer prática musical instrumental, a uma gestualidade físico-corporal 
aliada a sonoridades e pensamentos musicais contemporâneos. 
Palavras-chave: Gesto. Composição musical. Educação musical.  

Introdução 

A proposta deste artigo é abordar alguns aspectos poéticos e técnicos implicados no 

pensamento musical do compositor húngaro György Kurtág na concepção de seus livros de 

peças didáticas para piano chamados Játékok – em português, Jogos. 

O ciclo de peças denominado Jogos de György Kurtág foi elaborado com o intuito de 

tornar possível uma nova abordagem ao processo de iniciação à prática pianística, assim como 

de seu desenvolvimento técnico-musical. Ao mesmo tempo que as peças que compõem o 

ciclo foram pensadas principalmente à prática de crianças e jovens, elas podem também ser 

trabalhadas em processos de iniciação e formação musical de adultos, assim como podem ser 

executadas em salas de concerto, como frequentemente o fazem pianistas iniciantes, amadores 
                                                
1 Doutor em Música com área de concentração em Processos Criativos pela Unicamp. Professor adjunto no curso 
de Música da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
UFMS. Pós-doutorando no Departamento de Música da ECA/USP, com bolsa do CNPq. Líder e pesquisador do 
Grupo de Estudos em Teoria, Análise e Cognição Musicais. Pesquisador do Grupo de Estudos Escritas e 
Invenções Musicais. O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil (nº 152871/2016-0). 
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profissionais, solistas e virtuoses mundo afora. Trata-se portanto de peças que ainda que por 

vezes não sejam tecnicamente complexas e de difícil resolução, sempre carregam consigo um 

consistente pensamento musical ao qual correspondem efeitos perceptivos interessantes e não 

banais.  

A gestualidade físico-corporal em Jogos 

Possuindo portanto um caráter didático e sendo especialmente voltada a crianças e 

jovens, a composição dos Jogos de Kurtág é fortemente motivada por um pensamento atento 

à gestualidade físico-corporal implicada na ação instrumental de se tocar piano. E é 

justamente por conta dessa atenção à gestualidade físico-corporal que, em Jogos, o modo 

ordinário de se tocar piano é reelaborado em prol de uma prática em que se inclui novas 

maneiras de se conceber o acoplamento instrumentista-instrumento. 

Ao narrar sua própria experiência de iniciação ao piano, Kurtág aponta que começou 

seus estudos aos cinco anos e aos sete optou por pará-los. Tal opção pela interrupção de seus 

estudos de piano ocorreu devido a um certo tédio que Kurtág sentia com a tradicional didática 

de ensino do instrumento, pela qual se deve sobretudo “pensar nos dedos, nos ritmos, e ficar 

sempre no mesmo registro” (KURTÁG, 2009[1989], pp. 183-184) do piano. Assim, buscando 

possibilitar uma experiência de aprendizado em que a relação do aluno com o instrumento 

aconteça de um modo mais dinâmico e intenso do ponto de vista gestual, a ideia inicial de 

Kurtág foi encontrar modos de movimentação rápida na ação instrumental das crianças, e 

“desenvolver o conceito de tomada de posse de todo o teclado” (Idem, p. 184).  

Nesse seu trabalho atento à gestualidade físico-corporal da prática pianística, Kurtág 

explora toda uma variedade de gestos segundo diferentes vetores: desde aqueles que implicam 

uma ampla movimentação corporal a outros de movimentação mais sutil: de gestos bruscos a 

gestos mais suaves; de gestos mais ou menos rápidos a outros mais ou menos lentos. É o que 

pode ser observado já na apresentação dos elementos básicos de materiais gestuais (com suas 

respectivas notações) que serão explorados ao longo dos sete livros. Nessa introdução aos 

elementos básicos da escrita e da gestualidade (KURTÁG, 1979a, p. I), podemos um 

exercício que realiza algo como um ajuste gestual fino que acontece por meio de uma 

direcionalidade que parte de gestos físico-corporais que ocupam grandes extensões do teclado 
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(glissandos e ataques com o antebraço, respectivamente, nos exercícios a e b da Fig. 1), e que 

gradualmente diminuem suas extensões (ataques com as palmas no exercício c da Fig. 1), até 

se direcionarem a toques de sons isolados de teclas individuais não definidas (exercício d da 

Fig. 1), para finalmente concluir em toques sobre as diferentes teclas Dós do teclado 

(exercício e da Fig. 1). Esse ajuste fino gestual é comparável àquele do tipo que ocorre em um 

processo de sintonização de banda. Não se trata, portanto, de um ajuste fino que se refere à 

chegada a um ambiente sonoro melhor ou mais agradável ou a uma técnica pianística mais 

correta, mas antes sim ao procedimento que gradualmente diminui o tamanho da banda 

frequencial que é explorada sobre o teclado desde o início até o fim do exercício. O 

compositor buscou portanto desenvolver um exercício em que a criança pudesse começar a 

tomar de posse do teclado, inclusive sugerindo três maneiras diferentes para a criança se 

posicionar e atuar frente ao piano: 1) em pé – andando; 2) sentado – tocando as teclas sem 

produzir os sons de suas notas; 3) sentado – produzindo sons. É possível portanto observar já 

nos exercícios preliminares de Jogos que o trabalho de Kurtág leva em consideração a 

simultaneidade de diferentes modos de percepção que atuam na prática pianística, sejam eles 

auditivos, táteis, visuais, cinéticos, espaciais, proprioceptivos, etc.  
 

Fig. 1. Elementos básicos, apresentado no volume 1 dos Jogos de György Kurtág 

 
Fonte: KURTÁG, 1979a,  p. I 
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Perpetuum mobile 

Na primeira peça do primeiro volume dos Jogos, chamada Perpetuum mobile, Kurtág 

explora o gesto de realizar glissandos sobre teclado do piano (Fig. 2). O compositor afirma 

que tal composição foi escrita com o objetivo de ser trabalhada com uma criança que nunca 

havia se aproximado de um piano (KURTÁG, 2009[1989], p. 185). Ou seja, trata-se de uma 

proposta didática que visa um primeiro contato físico de uma criança com o piano, e que se 

atenta à multimodalidade de percepções táteis, visuais, auditivas, cinéticas e espaciais 

implicada em toda e qualquer ação instrumental. O gesto de glissando por sobre o teclado do 

piano apresenta-se portanto como um dos modos possíveis de tomada de posse do 

instrumento, uma vez que para realizá-lo o estudante/intérprete atua variando a extensão do 

movimento de glissando sobre o teclado do instrumento, começando, tanto na parte A (até o 

primeiro ritornelo) quanto na parte B (após a barra do primeiro ritornelo), na região central do 

teclado, onde realiza movimentos mais curtos, para posteriormente ampliar os movimentos 

gradualmente até ocupar toda a extensão do teclado, para por fim voltar a movimentos de 

menor extensão na região central do teclado (Fig. 2). Para a movimentação ascendente do 

gesto, Kurtág solicita o uso da mão direita (m.d., do italiano mano destra), e para o 

movimento descendente, a mão esquerda (m.s., do italiano mano sinistra). A escrita gráfica de 

Kurtág, que indica uma longa linha de glissandos com perfil melódico ondular (sinusoidal), 

sugere que a mudança de mãos para efetuar a passagem entre os glissandos ascendente e 

descendente ocorra de forma a manter a continuidade da movimentação no plano das alturas; 

entretanto, quando se chega mais próximo aos fins das partes A e B, o movimento do 

glissando tem a sua continuidade quebrada em favor de uma gestualidade em que uma mão 

inicia a sua movimentação em simultaneidade com o fim da movimentação da outra mão (Fig. 

2). Vale ainda acrescentar que Kurtág varia também a cor harmônica dos glissandos, 

explorando tando glissando diatônicos realizados sobre teclas brancas, quanto glissandos 

pentatônicos executados sobre teclas pretas (ver: YARDEN, 2011, entre 0’06” e 2’20”). 
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Fig. 2. Partitura de Perpetum mobile (objet trouvé) do volume 1 dos Jogos de György Kurtág 

 
Fonte: KURTÁG, 1979a,  p. 1 

 

Na parte final do primeiro livro dos Jogos, o compositor apresenta uma outra partitura 

do Perpetuum mobile, em que são determinadas mais precisamente as alturas a que 

correspondem os pontos extremos do fluxo da linha em glissando, os cumes e os vales 

sucessivos da ação gestual de escorregar as mãos por sobre o teclado do piano, portanto. 

Trata-se de uma versão que colabora para uma compreensão mais precisa acerca das 

distâncias a serem percorridas pelas mão em glissando e da importância dos extremos da 

altura no fluxo da linha ondulante.  
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Fig. 3. Trecho de Perpetum mobile (objet trouvé) do volume 1 dos Jogos de György Kurtág  
com indicação precisa das alturas 

 
Fonte: KURTÁG, 1979a,  p. 25 

 

Algumas das peças de Jogos, Kurtág não as vê como composições, mas antes sim 

como objetos achados [objets trouvés], no sentido utilizado pelas artes visuais, compreendido 

como a utilização, assimilação e apropriação, em uma obra, de objetos provindos do 

cotidiano, encontrados por acaso. Para Kurtág, portanto, o seu trabalho ao escrever tais peças 

– ou tais objets trouvés – não foi exatamente o de compor um objeto, mas antes sim o de 

desvelar algo que já estava intrínseco ao acoplamento instrumentista-instrumento próprio da 

prática pianística. Para Kurtág, em uma peça como Perpetuum mobile, não há necessidade de 

um compositor para a escrita da ação simples (mas não tão fácil a ser realizada) de escorregar 

as mãos sobre o teclado ampliando e diminuindo a extensão do movimento (KURTÁG, 

2009[1989], p. 185), visto que trata-se de um gesto despersonalizado característico da prática 

pianística. A função de Kurtág foi tão e somente a de recolher essa ação despersonalizada da 

prática instrumental ao piano e criar um modo de escrita musical que lhe fosse propício 

(Idem, p. 186). Nesse sentido, Kurtág concebe um tipo de composição musical que funciona 

como um divertimento, ou seja, como uma lúdica descoberta de mundos possíveis. 

No que diz respeito ao acoplamento instrumento-instrumentista, para Kurtág o piano 

não deve ser percebido como um objeto estrangeiro à criança, mas antes sim como uma 

continuidade de sua própria mão (KURTÁG, 2009[1989], p. 186). É nesse sentido que o 

compositor busca explorar a gestualidade físico-corporal plural em seus Jogos, atentando-se à 
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importância do processo de desenvolvimento do aspecto tátil para a criança numa lúdica 

vivência musical frente ao piano (Idem, p. 186).  

Play with Infinity 

Um outro caso de objet trouvé nos Jogos de Kurtág pode ser observado na peça Play 

with Infinity, ou seja, Jogo com o Infinito. Nessa peça, Kurtág explora a ação gestual de um 

movimento contínuo de uma linha cromática descendente que atravessa toda a tessitura do 

teclado do piano, linha que inicia sendo executada pela mão direita e muda para a mão 

esquerda a partir do Dó central. Trata-se já de um recurso técnico já um pouco mais avançado 

na prática pianística, que consiste na realização de digitação cromática, e é por isso que essa 

peça encontra-se já no volume 3 dos Jogos. Sobre essa linha cromática descendente, Kurtág 

sobrepõe uma textura pontilhista característica da música serial, contrastando assim uma 

continuidade linear da linha cromática com uma fragmentação e descontinuidade próprias ao 

comportamento pontilhista. O jogo com o infinito referido no título da peça seria então o jogo 

com aquelas notas que a extensão do piano já não mais alcança; é como se a tensão 

determinada pelos limites do teclado do piano fossem exploráveis composicionalmente por 

Kurtág, ou seja, é como se tratasse-se de uma música que já está em movimento descendente 

antes mesmo do ataque da nota mais aguda da linha cromática e que continua seu movimento 

descendente mesmo após o ataque da última nova grave do fim do teclado. Trata-se portanto 

de um trabalho nos limites agudo e grave que possibilita um encontro (musical) com o infinito 

fora do piano, limite que determina não aquilo que é exterior ao piano, mas, paradoxalmente, 

um fora da linguagem pianística que não está fora dela (DELEUZE, 2011 [1993], p. 145). 

Vale ressaltar que os extremos de tessitura são também explorados no fim da peça, quando o/a 

pianista deve repetir alguns clusters cromáticos com a palma da mão direita no extremo agudo 

do teclado do piano, enquanto que a mão esquerda se direciona para finalizar sua 

movimentação sobre o teclado no extremo grave, o que implica que o/a pianista deva finalizar 

a peça com os braços completamente abertos, realizando simultaneamente ataques nas duas 

extremidades do teclado (ver YARDEN, 2011, entre 2’22” e 2’44”). 
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Fig. 4. Partitura de Play with Infinity do volume 3 dos Jogos de György Kurtág 
 

 
Fonte: KURTÁG, 1979b,  p. 2 

five-finger play – chromatic exercise 

Em five-finger play – chromatic exercise o compositor húngaro também aborda um 

modo interessante de execução de cromatismos sobre o teclado. Nesta peça, Kurtág explora 

movimentos cromáticos que são realizados em direções opostas e em velocidades distintas 

pelas duas mãos, fazendo com que uma mão produza uma linha em colcheias com articulação 

em staccato, enquanto que a outra rápidos movimentos de cinco notas em fusa. As mãos 

direita e esquerda se alternam na realização desses dois diferentes comportamentos gestuais, 
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mas sempre mantém a sequência de ataques dos dedos de modo linear, seja pelo padrão 1-2-3-

4-5 ou por seu inverso 5-4-3-2-1 (Fig. 5). A utilização de um padrão linear para a sequência 

de ataques dos dedos, bem como as suas repetições com transposição de alturas, permite a 

realização de gestos extremamente rápidos nos movimentos em fusa, devido à característica 

ergonômica e idiomática da sequência linear de ataques de dedos na prática instrumental 

pianística (ver: YARDEN, 2011, entre 4’26” e 4’35”) . Tal peça five-finger play foi planejada 

tendo em vista a chegada das duas mãos a uma mesma nota do teclado em seu gesto final de 

notas repetidas, o que implica praticamente uma escrita realizada do fim para o começo, com 

a organização das alturas se efetuando a partir da nota final e caminhando cromaticamente até 

o início da peça de acordo com o comportamento gestual de cada uma das mãos.  

 
Fig. 5. Partitura de five-finger play do volume 3 dos Jogos de György Kurtág 

 
Fonte: KURTÁG, 1979b,  p. 8 
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Flowes We Are, Frail Flowers... 

Um outro caso interessante de trabalho gestual no piano pode ser encontrado na curta 

peça denominada Flowers We Are, Frail Flowers... [Flores nós somos, frágeis flores...], em 

suas diferentes versões. Um dos principais aspectos musicais a ser desenvolvido pelo/a 

estudante/intérprete nessa peça diz respeito à realização de ligaduras de expressão (ligaduras 

tracejadas nas Fig. 6 e 7) entre grupos de sons que possuem uma ampla distância entre si no 

plano das alturas e, paralelamente, no plano espacial do teclado. A questão é portanto como 

produzir um fraseado que busca ligar sons afastados e longínquos entre si. Na versão 1a da 

peça, os sons explorados por Kurtág são emitidos por ataques das palmas das mãos realizando 

clusters em teclas brancas por diferentes regiões do teclado (Fig. 6).  
 

Fig. 6. Partitura de Flowers We Are, Frail Flowers... (1a) do volume 1 dos Jogos de György Kurtág 

 
Fonte: KURTÁG, 1979a,  p. 3 

 

Já na versão 1b (Fig. 7), Kurtág trabalha com sons isolados determinados que se 

complementam e apresentam as sete notas de teclas brancas acionadas em diferentes regiões 

do teclado, repetindo na maior parte das notas as regiões da utilizadas na versão 1a. Ou seja, o 

compositor faz com que o perfil geral dos sons no plano das alturas se permaneça na 

comparação entre as versões 1a e 1b, mas a qualidade dos sons é outra, tendo em vista que na 

versão 1a os sons explorados são clusters e na versão 1b são notas isoladas (ver: LEE, 2015).  

A versão 1b de Flowers We Are, Frail flowers... por vezes é executada por Kurtág em 

público com o duo que ele possui junto a sua esposa, Márta Kurtág. A interpretação do duo 

György Kurtág e Márta Kurtág traz a tona uma outra gestualidade para a peça que não está 

explícita na partitura. Num vídeo que registra a interpretação do duo em um piano a quatro 
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mãos, é possível observar como ambos os músicos exploram o contato físico de suas mãos, 

trazendo uma relação de intimidade para a própria interpretação da peça (ver: KURTÁG; 

KURTÁG, 2012, entre 4’43” e 5’12”). É como se tratasse-se de um jogo interpretativo de 

tornar musical a intimidade. O próprio compositor afirma este aspecto, ao dizer que 

interpretar essa peça junto a sua esposa, frequentemente no início de um concerto, “é uma 

maneira de se abraçar, de fundir” (KURTÁG, 2009[1989], p. 187). Também o subtítulo da 

peça em francês, sons entrelacés [sons entrelaçados], sugere este jogo de tornar musical uma 

intimidade. 
 

Fig. 7. Partitura de Flowers We Are, Frail Flowers... (1b) do volume 1 dos Jogos de György Kurtág 

 
Fonte: KURTÁG, 1979a,  p. 3 

Considerações finais 

Vimos portanto algumas das abordagens da gestualidade físico-corporal plural 

explorada por György Kurtág na composição de sua obra didática para piano denominada 

Jogos. Tais peças, que são um marco no repertório didático para piano do século XX, 

constroem um singular solfejo ao buscar aliar uma significativa dinamicidade corporal da 

prática interpretativa ao piano com sonoridades e modos de execução pouco usuais e não 

tradicionais. A construção de tal solfejo singular kurtágiano não se dá somente pelos criativos 

e interessantes novos recursos gráficos utilizados na escrita das peças, mas também pela 

relação entre um pensamento didático-composicional que busca potencializar uma ação 

gestual lúdica e exploratória no aprendizado de um instrumento musical com os efeitos 

perceptivos-sensoriais multimodais que resultam desse novo modo de aproximação ao piano. 
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A POÉTICA DO CONVITE: 

UMA PROPOSTA DE ABERTURA EM CRIAÇÕES CÊNICAS 

Janaina Moraes1 - UnB

Grupo de Trabalhos de Poéticas

Resumo
Esse artigo pretende contextualizar  abordagens de algumas  poéticas  contemporâneas que, desde o
século XX, vêm acolhendo uma perspectiva mais aberta e relacional na cena. Ainda,  o objetivo é
justapor a essas questões globais ideias e questões localizadas como pontos de partida em minhas
práticas  pessoais  e  colaborativas,  ao propor  uma poética  que  se desdobre  por  meio  da  noção de
convite. A escrita é alimentada pelas atuais discussões sobre performance, performatividade e o papel
da interdisciplinaridade nas  práticas artísticas para a cena  relacionando questões de  minha prática
pessoal com discussões já propostas por tantos artistas e/ou pesquisadores, tais como Antonio Araújo
(2008), Eleonora Fabião (2008) e Sílvia Fernandes (2011), que voltam seus olhares para a apropriação
das interferências do próprio espectador como parte importante do processo tanto de produção como
de recepção da cena, cada vez mais autônomas e compartilhadas. Nesses caminhos,  a imagem do
convite  pode  ser  uma  opção  mais  afetiva  e  cuidadosa  com  os  modos  como  se  dão  as  relações
estabelecidas  no decorrer  dos processos. Portanto,  este  escrito  vem ao encontro de características
performativas nas criações cênico-artísticas que tornam-se berço para trocas e reflexões por meio da
própria experiência, em uma busca por processos criativos mais dialógicos,  que passem pela escuta
atenta, negociando, conversando, permitindo-se permear a partir de escolhas entre o individual e o
coletivo.
Palavras-chave: Processos abertos. Composição cênica. Interdisciplinaridade.

Introdução

As relações que se estabelecem no ato de compor me fascinam. De fato, perceber a

arte, e seus modos de produção, a partir de perspectivas relacionais, tem sido meu objeto de

estudo  e  desejo,  desde  minha graduação  em Licenciatura  em Dança.  Vale  sublinhar  que

quando me refiro a arte, direciono meu olhar para as artes cênicas. Seja enquanto artistas,

educadores, ou apreciadores de arte, nos relacionamos constantemente com o tempo, com o

espaço, com o outro, com nós mesmos. Na perspectiva de uma estética que se constrói a partir
1 Mestranda em Artes Cênicas na Universidade de Brasília (UnB); Pós-graduanda em Estudos Contemporâneos
da Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Licenciada em Dança no Instituto Federal de Brasília
(IFB). Coreógrafa e dançarina. E-mail: anonimo@gmail.com.
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das interações, ao trazer a imagem poética do convite, proponho dinâmicas cênicas atentas às

trocas que se estabelecem entre artistas e  espectadores,  por meio de estruturas  e sistemas

cênicos que amparem a escuta e a autonomia no que diz respeito tanto à sua composição

quanto  à  sua  recepção.  Dessa  forma,  este  artigo  pretende  contextualizar  abordagens  de

algumas poéticas contemporâneas que, desde o século XX, vêm acolhendo essa perspectiva

mais aberta e relacional na cena. Ainda, a ideia é justapor a essas questões globais ideias e

questões localizadas como pontos de partida em minhas práticas pessoais e colaborativas, ao

propor uma poética que se desdobre por meio da noção de convite. 

Caminho inspirada  pela  vanguarda  norte-americana  da  década  de  1960,  conhecida

como dança pós-moderna, em que artistas como Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton

e outros, por meio do movimento Judson Dance Theatre, são referências de abordagens que

valorizam  o  olhar  coletivo,  a  criação  compartilhada  e  a  experiência  da  criação  como

igualmente,  ou  até  mesmo  mais  importante,  que  os  “resultados  finais”  (BANES,  1995),

desafiando o olhar sobre modos de colaboração entre criadores e espectadores. Anna Halprin,

coreógrafa que influenciou grande parte dos artistas envolvidos nesse grupo experimental e

progressivo  que  atuou  na  Judson  Church,  é  também uma grande  referência  ao  propor  o

conceito de Scores para a improvisação e os Ciclos RSVP (HALPRIN, 1995), práticas das

quais me aproprio como ferramentas e estratégias para o pensar/fazer de minha proposta. 

Ainda, correntes de ideias que passam a trazer relações mais imediatas entre a arte e

seu público, alimentam minha abordagem, ao introduzir a noção de que “não há fatos nem

observadores discretos, mas sim ambos justapostos em meio à observação […] que dá ênfase

aos fenômenos da experiência do performer, do próprio evento e da audiência em suas inter-

relações complexas” (CARLSON, 2004, p.103). Assim, investigações sobre as relações entre

arte que representa o real  e arte que literalmente lida com o cotidiano em cena passam a

compor obras que se propõem a integrar arte e vida. O contexto real em que se dá a obra de

arte ganha novo grau de importância em que, por exemplo, “o espaço também se torna um co-

ator autônomo” (LEHMANN, 2007, pp. 126-127). Este (o espaço) pode ser tomado, portanto,

como material de construção de experiências. Experiências estas a serem compartilhadas por

meio  de  constantes  convites  que  são  feitos  (e  aceitos  ou  não)  entre  criadores,  cena  e

espectadores. 

760



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Nessa busca de aproximar arte/vida, começam a surgir cada vez mais artistas dispostos

a subverter a ideia de obra enquanto espetáculo, passando a evocar o processo e o cotidiano

como obra. Nessa via entre artistas de diversas linguagens que pensam a criação enquanto

vivência e processo, cresce também o ideal de uma arte construída de modo comunitário. Vale

ressaltar,  no entanto,  que a noção de comum é aqui gestada  a partir  do encontro com as

diferenças e a diversidade de pontos de vista. Corroboro com Jorge Larrosa Bondía (2002) ao

dizer que: 
se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda
que  enfrentem  o  mesmo  acontecimento,  não  fazem  a  mesma  experiência.  O
acontecimento  é comum,  mas  a  experiência  é  para cada qual  sua,  singular  e  de
alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que
não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna (BONDÍA, 2002, p.
27).

Ainda,  este  escrito  é  alimentado  pelas  atuais  discussões  sobre  performance,

performatividade e o papel da interdisciplinaridade nas práticas artísticas para a cena. Assim,

relaciono minhas questões acima apresentadas com discussões já propostas por tantos artistas

e/ou  pesquisadores,  tais  como  Antonio  Araújo  (2008),  Eleonora  Fabião  (2008)  e  Sílvia

Fernandes (2011), que voltam seus olhares para a apropriação das interferências do próprio

espectador como parte essencial do processo tanto de produção como de recepção da cena,

cada vez mais autônomas e compartilhadas.

A contemporaneidade e suas poéticas

O termo contemporaneidade  abarca  uma nuvem de  discussões  que  estão  longe  de

serem esgotadas. Neste artigo, me empresto da perspectiva proposta por Giorgio Agamben

(2009) ao apresentar o contemporâneo não como uma definição, mas como possibilidades de

entendimento em que se fazem necessárias  a abertura de outras  perguntas,  tais  como “de

quem e do que somos contemporâneos?” (2009, p. 57). Percebemos assim, que as questões

sobre contemporaneidade estão localizadas em uma referência temporal, mas também espacial

e relacional. 

É a partir de um deslocamento e anacronismo que o contemporâneo se faz capaz de

apreender e perceber o seu tempo, aderindo a este ao mesmo tempo que dele toma distâncias

(AGAMBEN, 2009, p.  59).  Essa perspectiva pode ser relacionada a diversas práticas  que

vemos  despontar  no  cenário  cênico-artístico  desde  o  século  passado,  com  o  advento  da

chamada Performance Art. No entanto, ainda que não necessariamente sob a nomenclatura de
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performance  art,  movimentos  cênicos  há  muito  têm  se  imbuído  de  aspectos  da

performatividade.  Na metade da década de quarenta,  Merce Cunningham (1919-2009), ao

afastar-se do drama a fim de trabalhar com manipulações do movimento sem compromisso

com enredos ou caracterização de personagens, passa a ser considerado um dos precursores da

chamada dança pós-moderna. O que, em alguma medida, pode ser considerado análogo ao

entendimento sobre a cena pós-dramática que Lehmann propõe (LEHMANN, 2008, p. 12).

Cunningham criou os seguintes princípios: 
1) qualquer movimento pode ser material para uma dança; 2) qualquer procedimento
pode ser um método válido para a composição; 3) qualquer parte ou partes do corpo
podem  ser  usadas  (sujeitas  apenas  às  limitações  naturais);  4)  música,  figurino,
cenário  e  iluminação  e  dança  tem  sua  lógica  e  identidade  separadamente;  5)
qualquer  dançarino  da  companhia  pode  ser  solista;  6)  qualquer  área  do  espaço
cênico  pode  ser  utilizado;  a  dança  pode  ser  sobre  qualquer  coisa,  mas  é
fundamentalmente e primeiramente sobre o corpo humano e os seus movimentos,
começando com o andar (BANES apud SILVA. 2004, p.21).

Este modo de pensar e criar dança, atrelado às estratégias de indeterminismo e acaso,

nutre vários artistas que viriam a explorar suas criações com trabalhos de improvisação em

cenas abertas. Segundo Eliana Rodrigues Silva (2004, p.105) suas proposições do corpo e do

espaço passam pela renúncia à dramaticidade e a não-representação de conflitos – propõe um

desnudar da dança ao abrir  mão de artifícios  estranhos a ela,  valorizando seus elementos

essenciais  – e  pela substituição do uso do palco italiano por outras opções cênicas  como

estacionamentos, topo de arranha-céus, galerias de arte etc. 

Ainda com Cunningham começam a abrir-se as relações do processo na dança, que

passa a ser dividido entre artistas de diversas áreas o que, além de expandir as fronteiras da

dança,  dilatou  contatos  com  as  artes  visuais  e  performativas,  por  meio  de  criações  em

colaboração com artistas como John Cage (músico) e Robert Rauschenberg (artista visual),

com quem dirigiu um workshop coreográfico no Black Mountain College (Carolina do Norte,

EUA), o qual foi considerado por alguns historiadores como modelo de inauguração da onda

de  happenings  e  performances.  Cage  (1912-  1992)  influenciou  profundamente  a  arte

experimental  com  suas  ideias  revolucionarias  sobre  composição  musical.  Ensinava  seus

alunos a buscarem suas próprias soluções ao invés de apenas repetirem tarefas dadas, e sua

abordagem de utilizar materiais cotidianos para criar música refletia um novo pensamento

para a lógica da composição: 
Onde quer que estejamos, o que ouvimos é praticamente ruído. Quando ignoramos
isto,  isto  nos  perturba.  Quando ouvimos  a  isto,  isto  nos  fascina.  O  som de  um
caminhão  à  50  km/h.  Estática  entre  as  estações.  Chuva.  Queremos  capturar  e
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controlar estes sons para usá-los, não como efeitos sonoros, mas como instrumentos
musicais (CAGE apud CARLSON, 2004, p.103). 

Longe  da  efervescência  de  Nova  York,  a  coreógrafa  Anna  Halprin  (1920-atual),

contemporânea de Cunningham e Cage, desenvolve seus trabalhos na Costa Oeste de São

Francisco,  no  Dancers’  Workshop  (1955).  Seu  interesse  passa  pela  experimentação  das

atividades cotidianas para a criação em dança, tais como caminhar, comer, carregar toras de

madeira pelo espaço etc. Passando então a trabalhar com o que chama “tarefas orientadas”,

Halprin estimula seus dançarinos a descobrirem e criarem sua própria maneira de dançar, bem

como a moverem-se por meio da consciência sinestésica. A artista também é responsável por

inspirar happenings e outras atividades performáticas que viriam a acontecer na década de

1960. 

O  uso  da  improvisação  ganha  força  no  trabalho  de  Halprin,  estimulando  seus

dançarinos a moverem-se por novos caminhos, valorizando o risco de se expor e revelar-se

em cena. Aqui, abro um parêntese para relacionar essa abordagem com o que Araújo (2008)

aborda como encenação performativa, em que “ao invés da produção de sentido, busca-se,

como na performance, a produção de presença” (ARAÚJO, 2008, p. 257), o que, a meu ver, é

um ponto-chave para a noção de que, ao compartilhar experiências de presença performativa,

nos abrimos para constantes convites à experimentação, reflexão e construção de experiências

compartilhadas. 

Anna  Halprin,  investindo  em dançarinos  e  não-dançarinos,  estimula  a  criação  de

danças  menos vinculadas a automatismos de uma técnica codificada,  apontando para uma

pesquisa em direção ao desenvolvimento de uma pedagogia que forme sujeitos mais aptos a

resolver, no corpo, soluções para problemas da improvisação (MUNIZ, 2011, p.71). Halprin

cria o conceito de Score, a ser explicado mais a frente neste escrito.

Na  década  de  1960  começam  a  despontar  alguns  artistas  que,  nutridos  por  estes

precursores já apontados, incitam movimentos cada vez mais contestadores. Este é o caso de

Yvonne Rainer, coreógrafa que, após um workshop coreográfico dirigido por Robert Dunn,

reúne dançarinos e coreógrafos  para iniciar  experiências  que dariam corpo ao movimento

Judson  Dance  Theatre,  que  funcionava  na  igreja  Judson  Memorial  Church,  situada  na

Washington Square, em Greenwich Village. Segundo Zilá Muniz (2011. p.78) o movimento

Judson  tornou-se  uma  metacomunidade  de  várias  características,  onde  se  fundiram  as
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comunidades  que  giravam  em  torno  de  distintas  disciplinas  das  artes,  florescendo  a

imaginação interdisciplinar. 

Judson  foi  uma  “instituição  coletiva  de  coreógrafos  livremente  organizada  –  que

incluiu não só pessoas educadas para a dança como, de maneira incomum, artistas plásticos,

músicos, poetas e cineastas” (BANES, 1999, p.94). De acordo com Muniz (2011, p.78) este

movimento, marcado pela participação de não-bailarinos,  atentava-se à disponibilidade das

pessoas que por ali orbitavam, lutavam por razões políticas e morais de não-discriminação e

brilhavam seus olhos para aqueles corpos que tinham algo que o corpo do bailarino construído

por alguma técnica de dança havia perdido - a espontaneidade como antítese teatral.  Sally

Banes (1999,  pp.  96-97)  afirma  que  mais  até  do  que  os  grupos  de  Off-Off-Broadway,  o

Judson  Dance  Theater  se  dedicou  explicitamente  a  trabalhar  de  forma  coletiva,  e  uma

importante  parte  de  seu  trabalho  foi  descobrir,  conjuntamente,  como  chegar  a  decisões

coletivas. 

Esse caráter colaborativo demonstra que o chamado pós-modernismo na dança aponta

para uma coletividade que se utiliza de diversas possibilidades para considerá-la poética sob

múltiplos ângulos, entregando-se a sucessivas impressões e as traduzindo ao mesmo tempo

(MUNIZ, 2011, p.76). Assim, a chamada dança pós-moderna se faz enquanto experiência, ou

seja, sua concepção e criação se dão na própria experimentação, tendendo a tornar muitas das

apresentações verdadeiros acontecimentos coletivos,  com a participação ativa da plateia e,

ainda, (Ibid,  pp.78-79), acontece como um evento em que a experiência é partilhada entre

artistas  e  espectadores,  e  mais  importante  é  o  processo  que  se  torna  manifestação  em

detrimento da significação, onde o palpável é a energia. 

As manifestações latentes a partir do século XX, que refletem a “história de um meio

permissivo, que passa a valorizar infinitas variáveis, executadas por artistas impacientes com

as limitações das formas de arte mais tradicionais” (GOLDBERG apud CARLSON, 2004,

p.84), explodem com inúmeras estruturas levantadas ao longo da história da dança. Assim,

cada vez mais abre-se espaço para elementos disjuntivos em que a exaustão, a combinação, a

antinarrativa,  a  ironia,  a  indeterminação  e  a  imanência  começam a  tomar  espaço.  Nesse

sentido, o “objeto de arte e a obra acabada” abrem caminho para o processo, a performance e

os happenings (SILVA, 2004, p.64-65). 
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Com vistas a dissolver as redomas que elegem os “gênios autores” da obra de arte e os

meros  técnicos  que  fornecem  “mão  de  obra”,  passa-se  a  pensar  a  criação  no  sentido  de

convergir esforços advindos do coletivo. Este é o caso de Anna Halprin que em seu deque ao

ar livre recebia, para trabalhar consigo, dançarinos e artistas de outras áreas, interessados em

improvisação  (WORTH  e  POYNOR,  2004,  p.11).  Nesses  encontros,  eram  estabelecidas

situações-oficinas (levando ao nome Dancers’ Workshop) que permitiam com que, mais do

que  ela  os  ensinasse,  que  todos  explorassem  e  entrassem  em  territórios  desconhecidos.

Segundo  Halprin  (1995,  p.79)  eles  começaram a  lidar  consigo  como  pessoas,  não  como

dançarinos. Voz, diálogo, objetos e música faziam parte integrante do trabalho tanto quanto o

movimento. E mais: embora o grupo criasse performances, o eixo central do trabalho passava

pelo  processo  criativo,  suas  questões  e  pesquisas  como  tão  importantes  quanto  as

performances criadas. 

Por quê convidar? 

A partir  deste breve  panorama,  percebo  as  influências  de  gerações  de  artistas  que

começavam a abrir caminhos para o que, atualmente, viria a ser cada vez mais explorado e

revisitado sob outras perspectivas. No contexto atual, em que se tenta aproximar o olhar para

a diversidade  como potência transformadora,  pelo encontro entre as  diferenças,  tenho me

perguntado  como meus  processos  de  criação  cênica  podem ser  permeados  pela  ideia  de

convite  como  pressuposto  poético  e  investigativo.  Como  sugere  Ana  Carolina  Mundim

(2015), pensar  a  coreografia  enquanto convite é,  entre outras,  a possibilidade de convidar

“para  olharmos  o  mundo com mais  afeto  e  poesia,  para  causarmos  mais  encontros,  para

fazermos pequenas transformações (…) atrelar a lógica à percepção intuitiva” (2015, p. 45).

Esse  é um caminho,  também,  para a  ideia  sugerida  por  Araújo  (2008,  p.  257)  ao

propor uma encenação performativa, que levará em conta “os diferentes fluxos de desejo e de

sentido em conexão, deixando emergir as diversidades, habitando em heterotopias e, por fim,

desestabilizará  as  cristalizações  de  unidade”.  Nesse  sentido,  quando  proponho  pensar  no

convite como pressuposto poético, penso em como esses mais distintos fluxos de desejo e

sentidos podem de fato ser experienciados por meio de momentos de escuta e diálogo: um

convite que convida sem esperar uma reação pré-definida ou impor uma ação específica. Um

convite que se abre para a resposta do outro, o tempo do outro, e a possibilidade de também
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ser convidado para outro caminho, afinal “um corpo tem o poder de afetar e ser afetado”

(FABIÃO, 2008, p. 238). 

Quando nos abrimos para o convite, nos colocamos diante de tomadas de posição no

aqui  e  agora.  Tratam-se  de  constantes  proposições  ao  engajamento  entre  criadores,

espectadores e a própria obra que é criada a partir dos encontros: a partir do convite pode-se

“promover uma experiência através da qual conteúdos são elaborados” (FABIÃO, 2008, p.

243), possibilitando-nos discussões sobre poéticas e políticas de produção e recepção de artes

cênicas contemporâneas. Vale ressaltar que um dos pontos-chave na ideia poética do convite é

a  constante  autoreflexão  que  sua  essência  sugere:  ao  convidarmos,  submetemos  nossas

proposições à genuína vontade do outro de qual e como se dá sua participação. Interessam ao

convite as constantes negociações e diálogos que se estabelecem nos processos de criação e

apreciação de uma experiência artística. 

Compartilho uma imagem que me foi  apresentada por uma participante em um de

meus workshops  sobre  processos  abertos  em criação,  em 2015,  na  Austrália.  Na ocasião

estávamos explorando os Ciclos RSVP, de Anna e Lawrence Halprin. Os Ciclos RSVP foram

desenvolvidos por Lawrence Halprin (arquiteto paisagista) e sua esposa, a coreógrafa Anna

Halprin, no final da década de 60. Como uma espécie de ferramenta de composição e um

modo de acompanhar o desenvolvimento do processo criativo “diretamente ligados com a

prática artística e com os possíveis caminhos esboçados no experimentar-fazer-compor, eles

foram criados para se dar em um ato de criação colaborativa” (PORATH, 2012, p.123).  Os

Ciclos RSVP dão ênfase ao processo, apostando em modelos não hierárquicos ou lineares

(Ibid). A figura a seguir exemplifica seu uso:
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Fig. 1. Diagrama dos Ciclos RSVP (Lawrence Halprin Collection, The Architectural Archives, Universidade da
Pensilvânia, ali citada como Halprin Collection, AAUP.  

 
Fonte: Publicado na capa do livro: The RSVP Cycles: Creative Processes in the Human Environment, 1969

Nela, R refere-se à Resource: Recurso; S – Score; V – Valuaction: Valor-Ação; e P –

Performance. Basicamente, ‘Recursos’ são os materiais (humanos, físicos, espaciais) usados

no projeto; ‘Score’ diz respeito a uma partitura, pontuar, regra, direcionamento ou pauta dada

para  desenvolver  uma  improvisação (ou  até  mesmo um modo  de  registrar  a  experiência

vivida); ‘Valor-ação’ é o momento no qual o grupo realiza uma análise do desenvolvimento

do projeto, do processo ou de uma improvisação específica, questionando as escolhas feitas; e

‘Performance’,  pode  ser  tanto  uma  cena  gerada  pela  improvisação,  quanto  o  próprio

improvisar; pode ser um roteiro coreográfico, uma obra em processo ou uma coreografia em

fase de construção.  É importante frisar que a palavra Performance, dos Ciclos RSVP, não

abarca  o  espetáculo  finalizado,  mas  partes  do  processo  de  criação  ou  uma  Performance,

coreografia orientada por estruturas não rígidas como um roteiro ou um Score  (PORATH,

2012, p.126). 

O  uso  dos  Ciclos  permite  uma  constante  (re)organização  durante  o  processo,

facilitando aos criadores a compreensão de caminhos e escolhas feitas. Portanto, podem ser

usados  por  diversas  vezes,  gerando  novos  ciclos  e  novas  bases  de  estruturas.  Em minha

pesquisa, eles costumam ser utilizados ora pela diretora-coreógrafa, ora compartilhados com o

grupo.  Dessa  maneira,  consigo  reconhecer  algumas  escolhas  feitas  tanto por  mim quanto

pelos outros criadores,  no decurso das experimentações.  Ao abrir  os ciclos  para o grupo,
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podemos avaliar performances, traçar futuras escolhas dos materiais que nascem e entender

coletivamente as possibilidades para as quais o trabalho pode ser encaminhado. 

Voltando à ocasião particular de 2015, ao apresentar essa ferramenta aliada, uma das

participantes do workshop compartilha sua associação ao acrônimo francês  ‘Répondez s'il

vous  plaît’ (responda  por  favor),  usado  em  convites  sociais  como  um  engajamento  da

participação no acontecimento em questão. Para mim, essa relação foi muito feliz ao pensar

que, de fato, os Ciclos RSVP são mais uma estratégia de aproximar os processos de criação à

participação  consciente  dos  criadores  (e  porque  não  dos  espectadores)  que  se  dispõem a

colocarem-se enquanto colaboradores de práticas artísticas. 

Ao receber um convite temos a possibilidade de aceitá-lo, recusá-lo ou contrapropor

outros convites. Seja qual for a opção escolhida, ao abrir o espaço para vias de mão-dupla, “o

evento envolve performers e espectadores em atmosfera compartilhada e espaço comum que

os  enreda,  contamina  e  contém,  gerando  uma  experiência  que  ultrapassa  o  simbólico”

(FERNANDES, 2011, p. 17), mais do que signos e sentidos, passamos a construir realidades,

compartilhando experiências. 

Considerações finais

Destacam-se, nesse momento, alguns pontos que, a partir do conteúdo compartilhado

ao longo desta escrita, despontam-se como discussões, a meu ver, bastantes emergentes:  o

crescimento de abordagens mais abertas e relacionais tem criado acesso às práticas artísticas

enquanto espaços de formação (dos artistas, dos espectadores e da sociedade) que, “em geral

se processam numa relação corpo a corpo com o real,  entendido como a investigação das

realidades sociais do outro e a interrogação dos muitos territórios da alteridade e da exclusão

social  no país” (FERNANDES, 2011, p. 19). Essas perspectivas que se abrem para novos

entendimentos  de colaborações em criação  costumam abrir  espaço  para  o  processo  como

viabilizador de experiências tão (ou mais) importantes quanto seus resultados estéticos. 

Nesses caminhos, a imagem do convite pode ser uma opção mais afetiva e cuidadosa

com  os  modos  como  se  dão  as  relações  estabelecidas  no  decorrer  dos  processos.  É-se

necessário questionar o quanto nossas proposições à interação de fato são convites - e não

empurrões - que abrem acesso ao engajamento daqueles que, no encontro, são transformados

e nos transformam. Ainda, o convite enquanto movimento essencialmente dialógico, passa
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pela  escuta  atenta,  não  se  deixando  unilateral  mas,  de  fato,  negociando,  conversando,

permitindo-se permear a partir de minhas escolhas em respeito às escolhas do outro.  

Por fim, e não menos importante, as características performativas nas criações cênico-

artísticas  que  tornam-se  berço  para  trocas  e  reflexões  por  meio  da  própria  experiência:

“turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico com seu contexto; do vivente

com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o consigo” (FABIÃO, 2008, p. 237).  Assim, hoje

finalizo meus apontamentos, com a certeza de que o movimento permanece, trazendo consigo

suas (trans)formações.
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Resumo 
O presente trabalho pretende identificar os tipos de violência existentes no contexto escolar e propor a 
arte como possibilidade para amenizar tais conflitos. O texto está vinculado a dissertação: A violência 
no contexto das escolas públicas de Lages-SC e arte como possibilidade de enfrentamento. O locus 
escolhido para pesquisa são duas escolas públicas localizadas em Lages SC, sendo uma delas da Rede 
Estadual de Ensino e a outra do Sistema Municipal de Educação, escolhidas conforme prognóstico 
pré-estabelecido. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, social, bibliográfica, documental, empírica, 
envolvendo notas do diário de campo, dez entrevistas focalizadas com profissionais ligados ao 
fluxograma de atendimento às violências nas escolas, questionário sócio-econômico-cultural por 
amostragem, aplicado de acordo com os indicadores da pesquisa documental. A metodologia está 
pautada em Minayo (2001), Gil (2002), Flick (2009). O referencial teórico está fundamentado em 
Charlot (1997), Abramovay (2001,2003,2005,2006,2016), Boneti (2007), no que se refere a 
caracterização das violências; Silva (2009), com respeito a Bullying e Cyberbullying; Foucault (2016) 
sobre as relações de poder; Deleuze (2000,2005) apresentando a proposta rizomática; Ortega e Del 
Rey (2002) e Maldonado (2004) sugerindo caminhos de paz. Dialogaremos com Da Mata (2010), 
Silva (2009), Bauman (2005), Fleuri (2006), Sennett (2006), Louro (2010). Freire (2003), Morin 
(2000).Faremos uso dos cadernos pedagógicos da Secretaria de Estado de Santa Catarina e as 
informações sobre o funcionamento da justiça restaurativa, que servirão como reflexão à respeito das 
políticas públicas de prevenção  Estabeleceremos uma conexão com autores específicos do mundo da 
arte afim de propor transformações pedagógicas no espaço escolar. Após analisarmos os dados 
coletados, esperamos que nossa pesquisa possa contribuir como ferramenta para construção de 
cidadãos críticos, reflexivos e protagonistas da sua própria história. 
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Introdução  

 

No cotidiano das escolas encontramos raízes da violência impregnadas no seio 

familiar desde a concepção, que são vivenciadas coletivamente e repetidas vezes, envolvendo 

vários rostos de diferentes idades, sexos, oriundos de uma mesma casa ou de famílias 

diferentes... advertidos, julgados, condenados por seus atos e muitas vezes eliminados do 

ambiente escolar por não estarem de acordo com o padrão desejado. 

A problemática partiu do seguinte pressuposto: Quais são os tipos de violência 

existentes no contexto escolar? E como a arte pode contribuir na construção da cultura de 

paz? Em que a minha experiência enquanto arte educadora poderá contribuir para proposições 

através da arte? 

A priori pretende-se: Conhecer os diferentes tipos de violência no contexto escolar, 

suas implicações e que suportes a arte pode oferecer para amenizar tais conflitos. 

A posteriori objetiva-se: descrever as principais narrativas inerentes à violência no 

cotidiano escolar. Refletir sobre as políticas públicas ligadas às medidas de prevenção. E 

propor suportes pedagógicos enquanto possibilidade de amenizar conflitos através da arte.    
A violência no contexto escolar é um grave problema social e importante objeto de 

reflexão. Estamos falando de um fenômeno que reporta tempos de outrora, devido à gravidade 

de evidências, como o aparecimento de armas nas escolas, uso de drogas, participação em 

gangues incorporadas à violência urbana. O progresso trouxe a globalização e essa carregou 

consigo a exclusão social que se arrasta em vários hemisférios de nossa sociedade.  

O espaço urbano assim constituído passa a ser o lugar da construção da desigualdade 

e segundo Boneti (2007, p.35), pensar sobre desigualdade implica pensar a condição social; 

pensar sobre a condição social traz à tona a noção da diferença.  

Nesta perspectiva, Silva (2009), apresenta a diferença como oposição a identidade, 

ou seja: o que o outro é e aquilo que eu sou. Segundo ele, somos nós que as fabricamos no 

contexto de relações culturais e sociais. São operações de incluir e excluir. Quanto a isso, o 

filósofo francês Derrida, faz sua análise através do binarismo, evidenciando de um lado o 

positivo e de outro, o negativo. Sendo que para Silva (2009): Questionar a identidade e a 
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diferença como relações de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais 

elas se organizam. Desta forma, a diversidade acaba por ser entendida apenas como tolerância 

e respeito ou encarada como multiculturalismo e transdisciplinaridade. Porém, a violência 

continua acontecendo diante dos nossos olhos.  

Para Foucault (1995, p. 243), as relações pautadas pela violência agem sobre um 

corpo, sobre as coisas; ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói; ela fecha todas as 

possibilidades; não tem portanto, junto de si, outro polo senão aquele da passividade. Segundo 

este autor, o que configura o uso da força, da coerção e a produção de dano em relação ao 

outro: é um ato de excesso presente nas relações de poder.  

Boneti (2007) denomina violência escolar como todos os atos ou ações de violência, 

comportamentos agressivos e antissociais incluindo conflitos interpessoais, danos ao 

patrimônio, atos criminosos, marginalizações, discriminações, dentre outros praticados por 

entre a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos a escola) 

no ambiente escolar. 

Temos ciência, que muitas vezes, estes comportamentos passam por medidas 

coercitivas e extremismos, esquecendo-se de que a prevenção e a conscientização podem falar 

mais alto. Sabemos da existência de políticas públicas, bem como de outros projetos 

implantados pelas próprias escolas com o objetivo de combater a violência e defender os 

direitos humanos, que foram criados para tais fins e muitos não conhecem a sua essência.  

A convivência no espaço escolar, tramitando por escolas públicas da rede estadual de 

ensino localizadas em vários bairros de Lages SC e em São José do Cerrito e nas escolas do 

Sistema Municipal de Educação de Lages SC, ocasionaram inquietações e desdobramentos a 

serem refletidos na ótica de um novo olhar sobre estas realidades.  

Na perspectiva de favorecer a compreensão ao tema, estamos dispostos a entrar no 

universo do cotidiano escolar a fim de coletar dados documentais que nos conduzam a 

analisar a realidade de nossas escolas no que diz respeito ao contexto das violências e as suas 

implicações. Pretendemos ainda acompanhar os trâmites legais de tais encaminhamentos 

feitos pelas escolas para obter informações, esclarecimentos, saber distinguir as funções de 

cada um e disseminar tais orientações para atuar de uma forma preventiva e contribuir para 

que famílias possam ser devidamente atendidas e tenham a possibilidade de sair de situações 
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de risco. Assim, estaremos fazendo a nossa parte e apontando caminhos para os novos 

educadores que estão chegando nas unidades escolares.   

O presente projeto é fruto do grito alarmante que soa em nossos ouvidos todos os 

dias, a partir do momento em que lemos os jornais, ouvimos comentários sobre as chamadas 

policiais, vemos pela televisão imagens que nos chocam e através delas, o rosto de vítimas da 

violência que se alastra em nossa sociedade. Este eco estridente ressoa no cotidiano escolar 

como consequência da violência doméstica, da violência das ruas e do somatório da 

vulnerabilidade social pré-existente. O que fazer diante disso? Como amenizar tais conflitos?  

São perguntas constantes que nos levam a pensar e exigem um posicionamento enquanto 

educadores que somos.  

Podemos afirmar que a violência é tão antiga, quanto a história da humanidade. Em 

cada período, em cada lugar, ela se manifestou à sua maneira e hoje estamos diante do caos. O 

mundo moderno recheado de conflitos mundiais abriu espaço para que as sociedades 

contemporâneas sofressem as consequências do individualismo, da competitividade, da 

ganância e do conseguir o que se quer, não importa como. Tudo isso tornou possível a 

existência das desestruturas sociais que temos e, por conseguinte os somatórios 

discriminatórios que impedem o ser humano de assumir a sua própria identidade e viver com 

dignidade. 

Olhando por este prisma, acredita-se que, nem tudo está perdido e que existem 

possibilidades de reverter esta situação a partir do momento em que olharmos com outros 

olhos o ambiente escolar e passarmos a perceber o nosso aluno não como “vilão”, mas sim 

como alguém que tem potencialidades e que pode se tornar protagonista da sua própria 

história. 

Pretendemos através desta pesquisa de cunho qualitativo, não só investigar os casos 

de violência no contexto escolar, mas sim ouvir o que os profissionais tem a dizer sobre o 

assunto e apontar possibilidades através da arte para amenizar tais conflitos. Neste sentido, 

estamos falando não só da disciplina de Artes, mas também das políticas públicas que temos 

para isso, são projetos como o Novo Mais Educação, Sustentabilidade, Mais Cultura, Ensino 

Médio Inovador que viabilizam a permanência do aluno mais tempo na escola e menos tempo 

na rua e na vulnerabilidade, valorizando seus potenciais e os tornando multiplicadores de boas 
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ideias e agentes transformadores de uma cultura de paz. Assim todos aliados na prevenção, 

contribuiremos para edificação de uma sociedade melhor para todos onde a identidade valha 

mais do que a diferença e a igualdade de direitos se estabeleça em nome da dignidade 

humana. 

A violência é um fenômeno preocupante e alvo de discussões entre os profissionais 

de educação e de outras áreas, que afeta não só a escola, mas a sociedade como um todo. Se 

faz necessário perscrutar nos ambientes escolares, a existência da violência que se faz 

presente e sondar as várias formas pelas quais elas se manifestam em nossas escolas públicas 

principalmente. 

Por outro lado, sabemos que diante da manifestação de tais violências, entre elas a 

indisciplina, medidas cautelares são aplicadas normalmente de forma coercitiva, por isso 

transitar pelos trâmites legais é um caminho para o conhecimento e para compreensão dos 

processos de vulnerabilidade pelos quais crianças e adolescentes são susceptíveis. 

Proposições de arte, são probabilidades de envolvimento, integração e descoberta de 

si. Resta saber, como nossas revisitações possam se transformar em ressignificações a partir 

das linguagens artísticas e contribuir para construção de uma cultura de paz.  

Como despertar consciências adormecidas em agentes transformadores, onde a 

diferença, dê lugar para a identidade e a diversidade. Onde a violência seja amenizada e a paz 

seja a bandeira de todos. Onde os direitos humanos sejam respeitados e a dignidade se traduza 

em qualidade de vida. 

 

Violência nas escolas 

 

Crianças e adolescentes reproduzem na escola as suas vivências familiares. Da 

mesma forma, que existem pais que também são violentos. Resolvem suas discordâncias à sua 

maneira acreditando que estão educando, porém esta é uma educação para violência. Nesta 

percepção, o psiquiatra Içami Tiba, evidencia: 

A violência é uma semente colocada na criança pela própria família, que 
encontrando terreno fértil dentro de casa, se tornará uma planta rebelde na escola, 
expandindo-se depois em direção à sociedade. Quando os pais deixam o filho fazer 
tudo o que deseja, sem impor-lhe regras ou limites, ele acredita que suas vontades 
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são leis que todos devem acatar. Então, se um dia alguém o contraria, esse filho 
pode tornar-se, num primeiro momento, agressivo, mas depois partir para violência, 
exigindo que se faça aquilo que ele quer  (TIBA, 1996, p. 192).  

Existem múltiplos olhares sobre a definição de violência na escola. Tudo depende de 

que época estamos falando? Em que lugar? Que escola é essa? Quais as concepções que esta 

escola defende? Sabemos que antigamente a violência nas escolas se referia a punições e 

castigos. Na serra catarinense , isso não era diferente dos outros lugares, por isso se faz 

necessário revisitarmos alguns aspectos históricos, para visualizarmos tais evidências. 

Nas palavras de Locks et al. (2016, p. 24), Quem somos?  Como nos constituímos 

enquanto população da Serra Catarinense? O que nos singulariza em relação à formação 

social e ao desenvolvimento socioeconômico de outras regiões do estado de Santa Catarina? 

Nos leva a pensar: Quem são os sujeitos que vivem neste lugar e como se operam os modos 

de produção. Ou seja, como se vive, tendo em vista os aspectos sociais, políticos e 

econômicos desta sociedade em questão. 

Piedade Junior (2003), em seus estudos sobre a violência e a segurança pública, no 

livro: A violência Multifacetada, considera que: violência é sempre violência.  Para ele, não 

importa se é urbana, rural, doméstica, pública ou privada, por ação ou omissão, quantitativa 

ou qualitativa, praticada por ódio ou por vingança [...] ou por qualquer outro motivo 

imaginável na consciência de qualquer ser humano.  

Ao longo da História, o ser humano sempre conviveu com a violência, ora como 

autor e em outros momentos sendo vítima. 

 

Origem da Violência 

 

Na ótica de Pesavento (2006), a violência é antiga, parece ser mesmo congênita na 

trajetória do homem sobre a terra, ou mesmo antes, se remontarmos aos mitos ancestrais e aos 

tempos de hoje. As diferentes facetas do fenômeno são bem conhecidas e presentes a todos, 

exibindo-se no cotidiano da vida.  Para esta autora, o fenômeno da violência, está associado a 

outros tantos conceitos e práticas, como a destruição, a morte, o aniquilamento da identidade, 
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individual e coletiva, a intolerância, a dificuldade de conviver com a diferença, a construção 

da exclusão social e a prática de atos cruéis contra populações indefesas. 

Piedade Júnior (2003), comenta sobre a dizimação de uma tribo para outra, por 

questões fundiárias e acrescenta que toda a história do povo hebreu contada na Bíblia, no 

Antigo Testamento, toda a história dos povos primitivos, toda a história da Idade Média, da 

Moderna e da Contemporânea, toda essa sequência de anos, séculos e milênios foi marcada 

pela violência. [...] Cita os antigos trágicos gregos, como testemunhas desta realidade: 

Ésquilo, Sófocles, Édipo, Eurípedes [...] E mais recentemente, Shakespeare, com Ricardo III, 

Hamlet, Otelo estrangulando Desdêmona, em acesso de ciúme, instigado por Iago; Macbeth, 

como vilão e usurpador, e tantos outros modelos de violência. 

Em confluência com este pensamento, Pesavento (2006) faz uma análise através das 

obras dos artistas que retratam o horror, como rastros de uma emoção. Sem dúvida que o 

horror de uma cidade bombardeada ou de um campo de concentração não pode ser repassado, 

mas se não fossem as narrativas e as imagens, e também as vozes, transmitidas desde o 

passado, como chegar até lá, na tragédia que não presenciamos e na qual não fomos atores? 

Na pintura de Salvador Dali: o rosto da guerra, os signos da morte e do mal 

comparecem sobre o fundo do solo árido da Espanha. É indiscutível que esta obra refletida 

junto a Guernica de Picasso, apesar de uma fazer parte do Surrealismo e a outra do Cubismo, 

embora se referindo ao contexto Espanhol, refletem que a guerra pode acabar com tudo o que 

existe. 

Erik Ravelo é um artista cubano que atualmente atua como diretor de criação do 

centro de pesquisa e comunicação da Benetton, famosa empresa italiana de moda, conhecida 

por suas propagandas polêmicas.  

No ensaio Os Intocáveis, Erik produziu uma série de fotografias que contrapõem 
imagens de crianças sendo crucificadas no corpo de homens que representam 
símbolos opressores e corruptos de nossa sociedade. A crítica social pretende 
denunciar a conivência da sociedade com os abusos sofridos pelas crianças ao redor 
do mundo, explorando situações que se encontram principalmente na Síria, 
Tailândia, Estados Unidos e Japão. Entre os temas trabalhados pelo artista, temos 
escândalos que se referem à pedofilia, a obesidade infantil, o mercado negro de 
transplante de órgãos, a intolerância religiosa, a misoginia (ALMEIDA; BONETI, 
2014). 
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Figura 1: Os Intocáveis 

 
Fonte: (ALMEIDA; BONETI, 2014) 

 

Na História da Humanidade 

 

Aspectos historiográficos nos fazem pensar a violência tendo em vista que a 

civilização foi fundada com base sobre conflitos. Os povos nômades na luta pela 

sobrevivência e posteriormente na disputa de territórios. Mais tarde, com o objetivo de 

dominar e escravizar. 

O historiador Ciro Flamarion, aborda no livro: História da Violência, publicado pela 

UERJ, que escavações arqueológicas revelaram verdadeiros povoados-prisões no Egito, sob 

constate vigilância. Mesmo quem era proprietário de terras, escravos ou ouro, tinha que viver 

ali, sujeito a castigos físicos como os demais.  

Segundo a pesquisadora Norma Mendes, na Roma antiga: “havia o firme propósito 

de fazer da morte dos condenados um espetáculo de caráter exemplar, revestido de sentido 

religioso e de dominação, cuja função era o reforço, manutenção e ratificação das relações de 

poder". Este espetáculo assumia diversas formas: decapitação, enforcamento, crucificação, 

afogamento, morte pelo fogo ou em festas populares, em que se incluíam o circo de feras ou 

os jogos de gladiadores.  

Filho (2001), fala que a violência passou a ser algo superável e não inerente ao 

homem, de acordo com a visão de Marx. Nietzsche já pensava que ela é algo que pertence ao 
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homem. Por se tratar de uma questão já existente desde a Antiguidade, vale lembrar que 

existem relatos referentes à Idade Média em que a violência física fazia parte do homem 

medieval. Atos violentos eram comuns, tais como: mãos decepadas, purificações. Contudo, 

Nietzsche não fazia defesa da violência, mas sim da necessidade de combatê-la.  

Exemplos históricos nos mostram que a violência deriva dos mais variados motivos. 

Piedade Júnior (2003), apresenta alguns casos curiosos: 1. Mac-Lean atira na Rainha Rainha 

Vitória pelo fato dela usar uma roupa azul celeste. 2. Em 1873, em São Luís do Maranhão, 

Visgueiro, por ciúmes matou sua amante Maria da Conceição, de quinze a dezesseis  

punhaladas, a esquartejou, guardou os restos mortais em duas malas, em seu quarto, até ser 

descoberto e preso. 3. Peter  Kunter, assistiu seu pai violentar sexualmente uma de suas irmãs 

menores. Começou sua vida de crimes, matando “por brincadeira” dois amigos. Matou depois 

a namorada. 4. O austríaco Max Gufler colocava sonífero na bebida das freguesas, as matava 

cortando a garganta e depois as violentava. 5. John Christie era necrófilo. Para saciar seu 

apetite sexual com cadáveres, matou algumas mulheres, inclusive sua esposa. Ocultando o 

cadáver na sala de visitas. Foi condenado a forca. 6. Issei Sagawa em 1981 matou a 

namorada. Guardou seus restos mortais na geladeira e depois ia assando-os e comendo-os, 

como se fosse “ambrósia dos deuses” 

Desta mesma fonte, extraem-se outros dados das violências ligados as grandes 

guerras e conflitos mundiais que resultaram na fome, na miséria e na destruição de vários 

países a nível mundial. 

 

Na História do Brasil 

 

Leonardo Boff, afirma que: 

O Brasil tem no seu começo um pecado original: a violência da conquista e da 
invasão. Fomos e continuamos a ser colônias. A Colonização implica um  ato de 
extrema violência organizada, sistemática e continuada: é colocar toda uma nação, 
com sua população, com sua cultura, com tudo o que tem à depredação do outro. O 
colonizado vê congelar sua história. É obrigado a internalizar o outro, o seu mundo 
de valores e sua forma de ver o mundo, de organizar a sociedade e de pensar e 
venerar sua divindade. (BOFF, 1996)  
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Para Boff (1996), “violenta foi a conquista, violenta foi a relação para com o índio, 

violenta foi a relação para com o negro, violenta para com o trabalhador organizado, violenta 

para com todos os pobres até os dias de hoje”. 

Sobre isso, Piedade Júnior (2003), comenta que índios e negros não eram 

reconhecidos como seres humanos e não passavam de “peças”, a serviço do trabalho escravo 

e, frequentemente eram punidos e reprimidos, com métodos cruéis. Acrescenta recordações 

do Brasil-Colônia em 1633, sobre os castigos aos escravos, sérios métodos de torturas: 1. 

Açoites, picadas com navalha (pondo-se sobre as feridas: sal, sumo de limão e urina). 2. 

Retalhamento dos fundilhos com faca. 3. Cauterização com cera quente. 3. Chicote de tripas 

de couro de boi enrijecido. 4. Palmatória. 5. Tronco. 6. Pelourinho. Quando fugiam, eram 

caçados como “bichos”. [...] E como é vergonhoso, para nossa história, pensar que o Brasil foi 

o último país do mundo que aboliu a escravidão. Mas será que já aboliu mesmo? 

René Girard fala, nesse sentido, de uma violência fundadora: toda sociedade se 

instaura sob a base de uma violência fundadora, que suplanta as demais, efetivas ou latentes 

(GIRARD, 1988 apud MARCONDES FILHO, 2001). No Brasil, sobre uma cultura 

tradicionalmente herdada, com raízes na sociedade escravocrata, no tipo de colonizador que 

aqui se instalou e na transposição de práticas persecutórias e perversas da metrópole, 

realizando-se, no século XX, por meio de traços marcantemente típicos de nação de periferia 

do capitalismo.  

Segundo o mesmo autor, isto se traduz no agir que para ele pode ser: 

Um Agir Indiferente. Por força da precariedade dos direitos sociais e de cidadania, 
da fragilidade dos movimentos de defesa do cidadão e, acima de tudo, de um senso 
comum dominante, de que não haverá punição, indivíduos agem 
imperturbavelmente na direção de seus interesses, à revelia de normas e direitos 
constituídos. Age-se como num estado natural, em que a lei é a do que possui o 
pedaço de terra, a unidade de produção, o estabelecimento coletivo. A lei é apenas 
uma figura abstrata e só tem validade casuística, como recurso de autodefesa e 
perseguição dos inimigos. Um Agir Vândalo . Decorrência em parte do primeiro 
item, o agir vândalo consiste na destruição insensível e inconsequente do bem 
público, dos símbolos de cidadania, de urbanidade, indo até as formas elementares 
de interação social. É o caso da corrosão dos lubrificantes culturais dos atritos as 
formas de civilidade  e da transformação das diferenças em sistemáticos atritos e 
violência pura. Um Agir Cínico . Junto com a indiferença, o cinismo é a marca do 
fim de século em que as lutas sociais perderam a força. O agir inescrupuloso, 
oportunista, que ignora e é arrogante diante das responsabilidades encontra, no 
Brasil, um território extenso de desenvolvimento, particularmente na política, na 
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atitude das empresas e nas formas de imoralidade administrativa sistematicamente 
denunciadas no país (GIRARD, 1988) 

Outros autores se referem a isso como uma "doença cultural", em que as violências 

expressas são apenas uma derivação pública, mediática, epidérmica de uma sociedade cujo 

todo está estruturalmente contaminado. 

 

Considerações finais 

 A violência se apresenta em todos os lugares das minhas diferentes formas: dentro e 
fora da escola e no seu entorno. A identidade e a diversidade enfrentam os conflitos causados 
pela indiferença. A arte está no mundo. Pela arte, por suas linguagens artísticas trilhamos por 
caminhos que poderão nos conduzir a uma cultura de paz. Cabe a cada um de nós encontrar as 
respostas que estão nas nossas mãos. 
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 [ART]IGO: UMA EXPOSIÇÃO VIVA ENTRE A CIÊNCIA E A ARTE 
 

Renata Wilner1 - UFPE 
Rafael Cabral de Vasconcelos2 - FBAUL 

Silvia Tereza Moura Silva 3 - UFPE 
 

Grupo de Trabalho de Poéticas 
 

 
Resumo 
Este texto traz o relato da experiência da montagem e vivências na exposição [art]igo, realizada entre 
maio e junho de 2017 na Galeria Capibaribe, no Centro de Artes e Comunicação da Universidade 
Federal de Pernambuco, que propôs uma dinâmica diferenciada, incluindo sua expografia mutável, 
aberta a acontecimentos, com objetivo de trazer à tona a discussão do fazer e pensar arte na instituição 
acadêmica. Descrevemos sucintamente este projeto e os acontecimentos programados ou não, os quais 
nomeamos de interAÇÕES, que o atravessaram. Pontuamos alguns questionamentos que nos moveram 
no processo de elaboração e os que foram despertados na experiência partilhada. Os resultados 
abrangeram alcances inesperados, com grande adesão participativa de estudantes e relações com as 
demais áreas do conhecimento na universidade, a partir de problemas acerca da produção acadêmica 
que atingem a todos. O caráter de uma instalação relacional que ia além das contigências espaciais 
estabelecidas pela expografia, para inserir o acolhimento a múltiplas intervenções – na própria 
expografia, no material disposto ou em ações performáticas, lúdicas, dialógicas, entre outras –, 
consistiu em uma práxis pouco usual nos espaços expositivos. Consideramos a prática de montagem 
de exposição como exercício de criação e experimentação pedagógica de arte, especialmente no 
contexto de ensino superior, caso descrito, mas não restrito a esse nível de ensino, nem à educação 
formal. Trata-se de uma interface entre arte e educação com múltiplas possibilidades de investigação e 
aplicações. 
Palavras-chave: Instalação. Produção acadêmica. Arte relacional. 

Introdução 

A exposição [art]igo4 foi aberta ao público de 17 de maio a 22 de junho de 2017 na 

Galeria Capibaribe, localizada no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de 

                                                 
1 Doutora em Artes Visuais pela UFRJ. Professora adjunta no curso de Artes Visuais (Licenciatura) no 
CAC/UFPE e no Programa de Pós-graduação Associado em Artes Visuais UFPE/UFPB. Vice-líder e 
pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e Diversidade Cultural da UFPE. Presidente da 
Comissão Permanente de Arte e Cultura do CAC e Coordenadora da Galeria Capibaribe. E-mail: 
renatawilner@yahoo.com.br 
2 Mestrando em Escultura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Graduado em Artes Visuais – Licenciatura 
pela UFPE. Graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. E-mail: rafaelcvascon@gmail.com 
3 Graduanda em Artes Visuais – Licenciatura no CAC/UFPE. E-mail: silviaterez@hotmail.com 
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Pernambuco (CAC/UFPE), elaborada por Rafael Vascon e Silvia Tereza (então estudantes de 

graduação em Artes Visuais), sob curadoria da professora Renata Wilner.  

A proposta originou-se de inquietações acerca das relações entre fazer e pensar arte na 

instituição acadêmica, tais como: Em que consiste fazer artes visuais hoje na academia? 

Como se dá a construção de discursos sobre artes visuais? Por que a palavra é tão basilar ao 

artista? Como se dá essa transposição (ou justaposição) da linguagem artística em linguagem 

científica? Qual a contribuição acadêmica para a área de Artes Visuais? Como a academia 

pode legitimar o pensamento artístico sem traumatizá-lo com o rigorismo técnico pragmático 

burocrático? O formato emoldurado por normas da ABNT dá conta da produção inovadora na 

teoria da arte? Um projeto artístico que rompe com as barreiras léxicas da ciência tem a 

mesma legitimidade na universidade que um artigo científico? Como relacionar teoria e 

prática artística dentro do modus operandis acadêmico? O que se perde e o que se ganha com 

isso? 

Ao mesmo tempo que estimulava o debate autocrítico da instituição acadêmica, 

[art]igo tomou a forma de instalação na qual ao invés de conter obras, toda a situação espaço-

temporal criada se constituiu em uma “obra” propositiva e relacional. De acordo com 

Bourriaud (2009, p. 19), a arte relacional “tem como horizonte teórico a esfera das interações 

humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e 

privado”. 

A própria exposição era a obra: metalinguagem da ação expositiva e do texto 

acadêmico como lugar de exposição. Assim, a problematização abarcava também a crítica dos 

dispositivos das Artes Visuais, portanto adentrava em questionamentos tanto do sistema 

acadêmico e da inserção da arte nele, como do próprio sistema de arte (no debate 

contemporâneo). 
                                                                                                                                                         
4  FICHA TÉCNICA de [art]igo – ARTISTAS: Rafael Vascon e Silvia Tereza; CURADORIA: Renata Wilner; 
EXPOGRAFIA E MONTAGEM: João Vicente / Milton Nascimento/ Priscilla Lêdo / Rafael Vascon / Raquel 
Cantinha / Renata Oliveira / Renata Wilner / Silvia Tereza / Vinicius Maciel / Ariana Nuala; MEDIAÇÃO: Ailce 
de Melo / Elliot Aguiar / Guilherme de Moraes / João Vicente / Laura Diniz / Marcela Mello / Márcia Cavalcanti 
/ Cecilia Falcão / Mariana Leal / Priscilla Lêdo / Renata Oliveira / Silvia Bloise / Thaes Arruda / Thiago Aragão; 
TRABALHOS ACADÊMICOS (doação inicial): Adélia Oliveira / Mariana Ratts / Amanda Souza / Marília Paes 
/ Ariana Nuala / Marina Didier / Carla Marinho/ Mitsy Queiroz / Elliot Aguiar / Olga Lopes / Erik Morais / 
Paulo Profeta / José Patricio / Rafael Vascon / Líbna Nafatali / Renata Wilner / Luciana Tavares / Sandro 
Drumond / Luciene Morais / Silvia Bloise / Luciano Araujo / Silvia Tereza /Maria Juliana Sá / Teresinha Vilela / 
Vinicius Gomes /  Xadai Rudá / Mario Sette / João Vicente Anonni / Renata Oliveira / Bárbara Collier. 
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A montagem de [art]igo  

A concepção expográfica partiu da ideia de “caixa preta”, com piso, paredes e tetos 

pretos, módulos cobrindo as vidraças da galeria totalmente, vedando o espaço, que mede 15m 

x 7,5 m x 2, 70 m de altura. Expostas ao longo de três paredes da sala, no lugar de obras 

visuais comumente esperadas, encontravam-se 18 folhas de rosto de trabalhos acadêmicos, 

páginas iniciais de artigos científicos ou sínteses de obras artísticas de estudantes de Artes 

Visuais, emolduradas e dispostas de forma linear com iluminação focal, remetendo ao 

tradicional formato expográfico de quadros. A parede restante, junto à entrada, foi deixada 

vazia para intervenções. Em contraste com esses trabalhos imobilizados, intocáveis, 

enquadrados e protegidos pela moldura, o piso da galeria foi coberto por milhares de folhas de 

papeis avulsos ou encadernados, espalhados aletoriamente. Estes continham textos que 

versavam sobre os mais diversos conteúdos epistemológicos, de caráter científico, e muitos 

eram trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação – por vezes escritos à 

mão – que datavam mais de quarenta anos até a atualidade. Ao final da exposição, todo o 

material foi destinado a reciclagem. 
Fig. 1. Vista parcial da exposição [art]igo na Galeria Capibaribe (2017) 

 

 
Fonte: Acervo de registros dos autores. Foto: Renata Oliveira 

InterAÇÕES 

O público, que somou mais de mil visitantes de variadas áreas de formação, contextos 

sociais e faixas etárias, era convocado a participar livre e ativamente pela ambientação criada 
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na instalação, pelo caráter relacional aberto e pela proposição de acumulação dos papeis que a 

compunham. Causou-nos grata surpresa que uma ideia nascida de um incômodo acerca dos 

desencaixes entre produção artística e acadêmica, e que procurava estimular reflexão coletiva 

sobre ele, tenha gerado sensação de acolhimento e conforto por parte do público. Desde o 

momento da inauguração, as pessoas sentavam-se despojadamente sobre os papeis, tal como 

um tapete, e assim revelou-se um ambiente aconchegante propiciando situações de convívio, 

descanso, namoro, ludicidade, incluindo até crianças e animais, que espontaneamente 

adentravam e permaneciam no espaço. 
Fig. 2. Interação espontânea do público visitante. Ao fundo,  

a parede ocupada durante a visitação, constantemente alterada. 
 

 
Fonte: Acervo de registros dos autores. Foto: Renata Oliveira 

 

Além das interações espontâneas por parte do público, houve uma programação de 

atividades que foi se costurando antes e durante o período da exposição, a partir da adesão de 

estudantes e professores à proposta. Antes da montagem, houve convocação para envio de 

trabalhos acadêmicos para compor a mostra, de forma ampla e aberta. A chamada, ocorrida no 

período preparatório, foi para doação de material a ser emoldurado ou inserido em meio aos 

papeis no chão, tendo sido estimulada a continuidade da acumulação de papeis contendo 

trabalhos acadêmicos, mesmo após a abertura da exposição. A partir das relações tanto 

acadêmicas como afetivas, a exposição configurou-se dinâmica e maleável para intervenções 

variadas. 
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Desta forma, a interação com a exposição já existia mesmo antes e durante o processo 

de montagem, pois este se deu através da colaboração de colegas dos expositores, gerando 

apreciação, discussões e reflexões. Silvia Tereza Moura estava há algum tempo engajada em 

diversas ações e estudos de expografia ocorridas no curso de Artes Visuais e na própria 

Galeria Capibaribe, tendo sido bolsista do projeto Galeria Laboratório; Rafael Vasconcelos já 

havia participado como artista e produtor em outros projetos de exposição; e Renata Wilner 

atuado como curadora em outras exposições e coordenadora de ações de estudo sobre 

expografia e mediação. Tanto o planejamento expográfico, quanto a montagem em si, se 

deram pelos próprios propositores da exposição, com participação de colaboradores. 

Ainda na etapa preparatória, os propositores interagiram com a disciplina de Mediação 

Cultural, através da qual a exposição foi debatida pela turma e criados experimentos de 

mediação, que foram depois compartilhados em visita ao Museu de Arte Moderna Aloísio 

Magalhães (MAMAM), com o Educativo da instituição. 

Fig. 3. Roda de conversa dinamiza pela Profa. Maria Betânia e Silva e pelo Prof. Murilo Silveira. Em primeiro 
plano, uma teia com textos inserida na ocasião da apresentação do TCC de Cecilia Galindo. 

 

 
Fonte: Acervo de registros dos autores. Foto: Renata Wilner. 

 

A programação de interAÇÕES abrangeu uma roda de conversa dinamizada pelos 

professores Murilo Silveira (Departamento de Ciência da Informação) e Maria Betânia e Silva 

(ministrante de componentes relativos a Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais), sobre 

pesquisa acadêmica em geral e em artes; oficina; performances; apresentações de Trabalhos 

de Conclusão de Curso (com as bancas e respectivos ritos acadêmicos, porém num espaço 
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inusitado); experimentos de mediação (alguns deles pensados em interfaces, por exemplo, 

performances que eram experimentos de mediação): 
 
interAÇÕES 
Poesia 
17/05 – Miró da Muribeca 
Roda de Conversa 
14/06 – Profª Maria Betânia e Silva e Prof. Murilo Silveira 
Oficina 
25/05 - Artigos Liquidos – Profª. Renata Wilner 
Apresentações de TCCs 
26/05 - Dentro de toda pele - Cecilia Galindo 
07/06 - Caminho para o sol - Ariana Nuala 
08/06 – Nascedouro: da terra ao útero - Lana Pinho 
14/06 – Ensaio sobre o vazio - Jones Nideck 
21/06 – Espaços Impessoais: o estranho à deriva – Rafael Vascon 
Experimentos de Mediação 
02/06 - CTRL+C CTRL+V - Ailce Moreira, Silvia Bloise e Thaes Arruda 
12/06 – Desenhando Palavras - Mario Sales, Priscilla Lêdo e Thiago Aragão 
19/06 - Escrevendo Imagens - Thiago Aragão e Priscila Lêdo 
Perfomances 
17/05 – Rumor - Ação Coletiva 
17/05 - Balão de Festa – Prof. Mario Sette  
21/06 - Trauma 1, Trauma 2 e Trauma 3 - Guilherme de Moraes, Marcela Dias, 
Mariana Leal e Cecília Falcão 
06/06 – Certifique-se - Jamily Alves 
16/06 - Atmosfera Coibida - Renata Oliveira 

 
Na abertura da exposição, foi realizada uma ação performática intitulada “Rumor”, na 

qual as pessoas pegavam um papel qualquer entre os que estavam espalhados e liam em voz 

alta, todos ao mesmo tempo, tornando uma grande polifonia ruidosa onde ninguém se ouvia. 

Também aconteceu a performance “Balão de Festa”, na qual o Prof. Mario Sette soltou balões 

com bilhetes inseridos, para quem os encontrasse fosse convidado a visitar a exposição e 

ganhar uma gravura. O ponto alto da inauguração foi a participação do poeta Miró da 

Muribeca, que interagiu corporalmente com o ambiente da exposição, enquanto declamava 

seus poemas. 

A oficina “Artigos Líquidos” era oferecida livremente para quem chegasse, conduzida 

pela Profa. Renata Wilner, consistindo em reciclagem artesanal do papel disponível, com 

carga metafórica a partir dos conceitos de Bauman. Entre os experimentos de mediação, 

CTRL+C CTRL+V, proposto por Ailce Moreira, Silvia Bloise e Thaes Arruda, consistiu numa 

grande página montada com papeis 40 kg, afixada sobre a parede aberta para intervenção, ao 

lado de um envelope contendo palavras recortadas de um artigo acadêmico e um tubo de cola. 
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O “resumo” consistia na instrução da atividade, que questionava a repetição do discurso no 

sistema acadêmico e convidava o participante a colar essas palavras. O resultado foi um texto 

coletivo improvisado, quase dadaísta, que começou seguindo uma diagramação de palavras 

alinhadas e ao final já rompia até com esta forma, como um poema concreto.  

Fig. 4. Atmosfera Coibida. Performance de Renata Oliveira. 
 

 
Fonte: Acervo de registros dos autores. Foto: Tiago Barbosa. 

Em Trauma 1, Trauma 2 e Trauma 3, Guilherme de Moraes, Marcela Dias, Mariana 

Leal e Cecília Falcão realizaram gestos obsessivos, repetitivos, como organizar os papeis em 

pilhas, ou apagar com corretivo todas as letras “A” de um texto. Tais procedimentos exigiram 

um grau de concentração e esforço físico que os levaram a um estado similar ao transe. Em 

“Certifique-se”, Jamily Alves distribuiu certificados aos passantes, com uma mesa colocada 

na entrada do CAC, onde os carimbava. Em “Desenhando palavras”, Mario Sales, Priscilla 

Lêdo e Thiago Aragão se inspiraram no sistema ASCII de geração de imagens pelo código 

binário, conforme os primórdios do computador e sua utilização na arte por Waldemar 

Cordeiro, nas décadas de 1960/70. O grupo propôs aos participantes a criação de imagens a 

partir da disposição gráfica dos textos, usando hidrocor sobre os papeis espalhados na galeria. 

Enfim, o espaço deste texto não permite a descrição completa de todas as ações 

planejadas ou espontâneas que ocorreram, entre as que pudemos acompanhar, mas queremos 

ressaltar a riqueza da abertura para tais desdobramentos criativos em múltiplas co-autorias 

que a exposição abrigou. Entre as apresentações de TCC, todas trazendo importantes 

contribuições, destacamos aqui “Espaços Impessoais, o estranho à deriva” de Rafael 

Vasconcelos, um dos artistas propositores da exposição [art]igo, cujo cerne foi um projeto de 

videoarte realizado no Brasil e no Japão, projetado na parede da galeria, onde foram retirados 
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os artigos emoldurados e colocadas máscaras. O artista também realizou uma performance e 

tocou piano, simultaneamente à projeção. Esta trilha sonora produzida ao vivo contou também 

com percussões, teremim e conjunto de vozes, à luz de velas em candelabros, criando um 

efeito barroco e operístico. 
Fig. 5. Apresentação do TCC “Espaços Impessoais” de Rafael Vascon  

com videoarte, performance e música ao vivo. 
 

 
Fonte: Acervo de registros dos autores. Foto: Renata Oliveira 

 

Entremeando essa programação, havia estudantes de plantão que tinham liberdade 

para estimular interações do público, como por exemplo intervenções com materiais 

(hidrocor, giz de cera, colagem) sobre os papeis dispostos na instalação. Essa produção foi 

ocupando a parede inicialmente vazia, que rapidamente se encheu de frases escritas no verso 

dos papeis, como uma expressão bastante catártica - característica que se encontrava presente 

na proposta como um todo, pois a instituição acadêmica, paradoxalmente ao exercício crítico 

do pensamento, reproduz mecanismos de controle e hierarquia, gerando até situações de 

opressão. 

Assim, essa parede para livre ocupação foi um contraponto relacional que é metáfora 

da inclusão do coletivo universitário e suas possibilidades de diálogo com a sociedade mais 

abrangente, em constante mutação; em contraste com os trabalhos acadêmicos de formatação 

rígida, que se encontravam emoldurados nas demais paredes, ou a zona amorfa, movediça, 

dos papeis espalhados no chão: produção em profusão, instabilidade e precariedade sobre a 

qual pisamos. A parede permaneceu cheia de papeis por alguns dias, que depois foram 
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retirados, para gerar nova ocupação, a partir dos experimentos de mediação, resultados da 

oficina e outras intervenções espontâneas, um pouco mais focadas e poéticas. Outros espaços 

da exposição também se transformaram. Uma teia com papeis contendo anotações foi 

colocada suspensa durante a apresentação do TCC “Dentro de toda pele”, de Cecilia Galindo, 

lá permanecendo por vários dias. Durante todo o período, todos que ali entravam podiam 

trazer seus textos acadêmicos e levar outros para casa, dentre os que estavam dispostos 

avulsamente no chão da instalação.  

Enfim, foram vários agenciamentos, não cabendo à proposta da exposição ou das 

ações de mediação uma partitura de participação previamente configurada, senão a abertura 

para o devir que reconfigurava a própria instalação. Ainda que tal reconfiguração não tenha 

ocorrido radicalmente na exposição como um todo, chamou-nos atenção este aspecto pouco 

usual em ações expositivas de Artes Visuais, geralmente intocáveis ou com interações com o 

público bastante controladas, sem abertura para mudanças. Assim, começamos a vislumbrar 

uma via de investigação para exposições que poderíamos chamar de “vivas”, com um caráter 

relacional aberto e imprevisível que abranja inclusive sua configuração espacial e elementos 

visuais inseridos no decorrer do período, como processo de transformação não controlado 

pelos/as artistas, curadores/as e educadores/as. 

Um dia na exposição [art]igo nunca era igual ao outro.  A instalação sempre estava 

diferente, tanto no aspecto visual, como nos agenciamentos por parte do público geral e do 

coletivo mais próximo, do Curso de Artes Visuais e do CAC. Os estudantes se identificaram e 

foram parte imprescindível dessa exposição viva, que falava diretamente do seu cotidiano.  

Tensões, conciliações e contradições: algum lugar-problema entre a arte e a ciência 

Ressaltamos que [art]igo se deu como uma experiência específica no contexto 

universitário, mobilizando e interpelando sua comunidade. Levantou o questionamento da 

adequação do modelo científico acadêmico para o campo das artes, seus encontros e 

desencontros, que se ampliou para outros campos científicos. 

Nos registros do histórico da consolidação da área artística no sistema científico 

acadêmico e estruturação de seus programas de pós-graduação (décadas de 1980/90), bem 

como seu reconhecimento pelos órgãos de fomento da pesquisa científica no Brasil, 
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encontramos o trabalho do Prof. Silvio Zamboni, que buscava legitimar a área a partir do 

modelo de pesquisa científica, porém pontuando especificidades que distinguem o 

pensamento artístico do pensamento científico. Zamboni (1998, p. 21) pondera que: 
Na realidade, o que existe são formas de pensamento que mais usualmente se 
relacionam ao tipo de atividade utilizado em arte e outras mais comumente 
relacionadas com as da ciência. Uma das diferenças entre essas formas é que a 
explicação na ciência é sempre de caráter geral, procurando sempre leis que sirvam 
para generalizações que possam ser aplicadas a outras realidades, enquanto a 
explicação artística é extremamente particular, não passível de grandes 
generalizações, mas mesmo assim transmite invariavelmente mensagens de natureza 
bastante ampla.  
A arte e a ciência, como faces do conhecimento, ajustam-se e complementam-se 
perante o desejo de obter entendimento profundo. Não existe a suplantação de uma 
forma em detrimento da outra, existem formas complementares do conhecimento, 
regidas pelo funcionamento das diversas partes de um cérebro humano e único. 

 

Em seguida, Zamboni discorre sobre a presença dos componentes intuitivo e racional 

tanto na ciência como na arte, e a combinação entre ambos possibilita as inovações artísticas e 

científicas, na ampliação de percepções diante de lacunas empíricas ou eventos não 

codificados e na sua interpretação e sistematização (p. 21-31). O componente racional aparece  

na proposição de problemas e na forma de encaminhar soluções, através do método – o que 

ocorre tanto na ciência, como nas artes, mas de modos diferenciados. O método dá sequência 

ao ato criativo, que consiste no rearranjo da compreensão do mundo. Métodos e paradigmas 

são passíveis de mudanças, na ciência e na arte, adequando-se a objetos, propósitos e 

contextos. No entanto, a mudança de paradigmas na arte se faz de forma diferente da que 

ocorre na ciência, cuja suplantação paradigmática é provada com demonstrações mais 

objetivas. 

Similarmente, Luis Camnitzer (2011, p.46) afirma que “a única diferença entre arte e 

ciência está em que na arte podemos trabalhar sem ter que utilizar como referência a lógica e 

podemos suspender a relação causa-efeito”. No entanto, cabe ao artista o rigor, a 

responsabilidade social de servir ao bem comum e a “prestação de contas”. Camnitzer 

introduz a figura do mágico como oposição ao cientista, pois o mágico não pode revelar o 

processo com que chega aos resultados. Já o artista, assim como o cientista, tem como tarefa a 

expansão do conhecimento. “O cientista trata aqui de explicar o incrível. O mágico trata de 

simular o incrível. O artista trata de apresentar o incrível para expandir o mundo do crível.” 

794



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

(CAMNITZER, p. 46). Enquanto o cientista tem na explicação o núcleo de seu processo, para 

o mágico esta implica na destruição da ilusão no espetáculo que ele cria. Já a arte se encontra 

num meio termo, segundo Camnitzer, “a obra de arte é um ato de magia explicado”. No 

entanto, a explicação na arte é mais complexa porque tem níveis (descritivo, contextual e o da 

“prestação de contas”) e que responde a um problema formulado em algum momento do seu 

processo, mas sempre fica um resíduo inexplicável. 

Na tentativa de “prestar contas” de nossa proposição artística, consideramos pertinente 

e eficaz, nos desdobramentos verificados na prática, a problematização da distinção entre arte 

e ciência na instituição que padroniza tais práticas em determinados modelos e normatizações, 

focando no preço que a pesquisa em arte paga por isso. A adequação da abertura relacional 

(“encontro fortuito”) para o propósito dessa discussão pode ser corroborada pelas palavras de 

Bourriaud (2009, p. 22-23): “O interstício é um espaço de relações humanas que, mesmo 

inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras 

possibilidades de troca além das vigentes nesse sistema”. Na experiência aqui relatada, 

“sistema” é ambivalente para a arte e para a instituição acadêmica científica. 

 [In]conclusão 

Gostaríamos de finalizar alinhavando aguçamentos que a experiência da exposição 

[art]igo nos despertou: 

1. O público visitante da exposição foi composto por pessoas das várias linhas de 

estudo e pesquisa da universidade e, a partir de seus relatos e interações, foi 

perceptível a inquietude com o formato e demanda da produção acadêmica em 

todas as áreas, que através de uma discussão proposta a partir das artes, 

revelava uma transversalidade. 

2. Ficou patente o protagonismo estudantil, desde a proposição até toda a 

condução da experiência, cabendo à professora no papel de curadora participar 

de forma horizontal, contribuindo para o debate, sugestões, soluções práticas e 

trâmites burocráticos. Pensamos que o trabalho colaborativo deve ser 

estimulado, sempre que possível, na universidade pública, inclusive nas 

proposições artísticas. 
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3. A ideia do relacional se deu para além do estabelecido por um programa 

prévio, ou de condições pré-definidas, mas aberta a intervenções inesperadas, 

inclusive estimulando-as, portanto, uma obra aberta não só na interpretação, 

mas também no seu contínuo processo criativo. Uma experiência de poiesis 

coletiva anárquica, que insere um corte na ideia de autoria. A autoria da “obra” 

foi o ponto de partida e a seguir se tornou um tipo de responsabilidade de 

viabilização dos múltiplos agenciamentos espontâneos da exposição. Em dados 

momentos, a relação autor/espectador se invertia e as intervenções co-criadoras 

que iam surgindo eram fruídas pelos artistas propositores da exposição. 

Tudo isso retoma uma ideia engendrada nos primeiros modernismos, dissipada e 

talvez um pouco perdida na sociedade de espetáculo, que é a utopia de fusão entre arte e vida. 

Porém com estratégias diferentes do “artivismo” político, da arte inserida nos movimentos 

sociais, nas ruas, etc. Neste caso, tratava-se de um gesto de implosão na política acadêmica, 

de estremecer a fissura nos seus modos de ser, pensar e sentir. Galeria de arte da universidade 

discutindo arte na universidade, caso específico. O saldo dessa experiência é ter vislumbrado 

um caminho investigativo de “exposição viva”, transformável, com estrutura aberta, que não 

precisa ter sua configuração mantida, mas ao contrário, a ação humana no seu curto tempo a 

transforma. Algo pouco explorado ainda, mesmo na maioria das propostas interativas. Esta 

característica chamou atenção e merece futuras explorações e aprofundamento. Não por acaso 

ocorreu mediante [art]igo na Galeria Capibaribe, laboratório de experimentos artísticos que 

tem por missão a pesquisa e não a mera reprodução das práticas instituídas pelo mercado e 

espaços hegemônicos da arte. E isto também é fazer/pensar arte na academia. 
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Resumo:  
O presente artigo apresenta um relato de experiência de uma pesquisa em Artes Visuais denominada 
Cartografia dos Espaços Sentíveis. Nesta, propõe-se uma cartografia de espaços da cidade de Fortaleza, 
através de uma percepção não visual, mas de uma apreensão dos outros sentidos, através de pesquisas 
acerca do conceito de experiência em Bondía (2002), da visão e do espaço em Bavcar (1994) e Merleau-
Ponty (2015), do conceito de prática urbana e cartográfica em Certeau (1998) e das vivencias com 
fotografia cega de Guimarães (2013). O principal objetivo aqui é constituir uma outra percepção com a 
paisagem a partir dos outros sentidos, que não a visão. Nesta prática se realiza vivências de deriva cega 
onde, com os olhos vendados, os espaços são descobertos por outros sentidos. Como principais 
problemas norteadores dessa pesquisa estão: Como pensar um mapa afetivo dos espaços, mais ligado as 
sensações e percepções do que as geometrias locais? Como compreender os espaços a partir de uma 
lógica mais sensível e de uma percepção corporal distante das hierarquias dos sentidos (onde a visão 
ocupa função privilegiada)? Como construir um produto em Artes Visuais questionando a nomenclatura 
“Visual” e integrando o corpo na produção imagética? A partir disso, algumas hipóteses foram previstas 
e importantes para encontrar respostas aos problemas citados acima: Entendia que após as práticas destas 
cartografias, o corpo estaria mais sensitivo a perceber os espaços urbanos e entender estes de forma mais 
próxima das suas experiências sensitivas e afetivas com o local. Os resultados apresentados nesta 
pesquisa são as fotografias cegas destes espaços, os desenhos cartográficos do local e os diários das 
experiências. A cartografia de um espaço se faz uma prática especificada aqui e a partir desta, é possível 
compreender melhor os conceitos do projeto. 
Palavras-chaves: Imagem, Sentidos, Mapa afetivo. 

 

Introdução 

 
O presente artigo apresenta o recorte do projeto intitulado “Cartografias dos Espaços 

Sentíveis”, que vem sendo desenvolvido na área de Pesquisa em Artes Visuais dentro do Curso 
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de Licenciatura em Artes Visuais (CLAV) do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Através de 

vivencias na cidade de Fortaleza, o projeto busca como principal objetivo, constituir uma outra 

percepção com a paisagem a partir dos outros sentidos, que não a visão. Já como específicos, 

pretende-se criar uma cartografia sensorial de espaços da cidade de Fortaleza, a partir de 

fotografias, mapas e escritas; construir outras possibilidades de criação imagética a partir de um 

modo não visual; propor derivas a espaços cotidianamente frequentados, mas não vivenciados; 

e por fim, construir relações sensoriais com as estruturas, arquiteturas e pessoas que frequentam 

estes espaços da cidade.  Espaços estes que, a partir desta proposição serão sentidos a partir do 

invisível por um corpo sensível. Sendo na união das palavras sentido, invisível e sensível que 

nasce o que entendo por Sentível. Estas ações são feitas a partir do que chamo de Fotografia 

Cega, da criação do mapa afetivo e das vivências aos espaços urbanos. 

Como principais problemas norteadores dessa pesquisa estão: Como pensar um mapa 

afetivo dos espaços, mais ligado as sensações e percepções do que as geometrias locais? Como 

compreender os espaços a partir de uma lógica mais sensível? Como aprendê-los a partir de 

uma percepção corporal distante das hierarquias dos sentidos (onde a visão ocupa função 

privilegiada)? Como construir um produto em Artes Visuais questionando a nomenclatura 

“Visual” e integrando o corpo na produção imagética? Estas questões me motivam a pensar 

outra relação com a imagem, através de uma experiência com a cidade e uma produção artística 

mais sensitiva e baseada na experiência. A partir disso, pude prever algumas hipóteses 

importantes para encontrar respostas aos problemas citados acima: Entendia que após as 

práticas destas cartografias, o corpo estaria mais sensitivo a perceber os espaços urbanos e 

entender estes de forma mais próxima das suas experiências sensitivas e afetivas com o local. 

Assim o sentido de habitar os espaços passaria por uma lógica das subjetividades e do corpo 

sensível. 

As cartografias são feitas a partir do que Guimarães (2013) chama de sequestro. O autor 

era levado de olhos vendados por um amigo a algum lugar, a fim de experienciar e registrar as 

sensações percebidas através duma câmera fotográfica. Retirando a venda apenas no local de 

onde partiu. Desta forma, também sou levado por amigos a locais indefinidos pela visão. Lá, 
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busco entender a espacialidade a partir do tato, olfato, paladar e audição, e registro através de 

fotografias os vestígios do espaço. Ao chegar no local de onde parti com os olhos vendados, 

desenho o mapa afetivo da vivência, informando tanto a arquitetura, como as sensações (cheiro, 

som, vento, calor, medo) em uma planta baixa. Por fim, eu e meu amigo (guia) escrevemos um 

texto-sentido sobre as percepções da prática. 

Além de Guimarães (2013), acrescentamos a este artigo Bondía (2002) no qual cria 

distinções entre experiência e informação; Certeau (1998) para pensar conceitos acerca das 

práticas urbanas e de espaços e mapas; Bavcar (1994) que busca pensar um olhar mais próximo 

da sensibilidade e distante da racionalização dos sentidos e Merleau-Ponty (2015) que busca 

criar relações do corpo sensível com o espaço. Apresento também aqui, o resultado de uma 

cartografia realizada em Fortaleza-Ceará, no qual constituiu uma dimensão prático/teórica para 

o estudo que se apresenta como uma pesquisa em Artes Visuais em desenvolvimento. Alguns 

resultados parciais são observados e discutidos aqui. 

 
 

Justificativa 

 
Cada espaço é um mundo de afetividades, de tensões, de marcas, de sentidos. Estes 

instauram uma relação de memórias, subjetividades e experiências no corpo que vive este 

ambiente. Entretanto, no mesmo espaço o excesso de informações e os modos de 

disciplinamento dos corpos acabam por alterar este modo de percepção: A quantidade de 

informações como banners, propagandas, painéis eletrônicos, faixas, cartazes e letreiros 

objetificam a paisagem e impossibilitam as texturas, os ruídos e sons, os cheiros, os tatos e as 

pausas. Diante da profusão imagética, o corpo mecaniza-se e acaba por utilizar a visão como 

principal sentido. Podemos assim atravessar estes pensamentos com Certeau (1998) o qual 

entende que existe uma organização funcionalista e cientifista na sociedade onde o progresso 

(relacionado com o tempo) é privilegiado, onde se negam as possibilidades e por isso, há um 

esquecimento da percepção espacial. Entendo que assim o homem estabelece um olhar 

científico para a cidade e neste contexto, a visão torna-se importante apenas para o equilíbrio 
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do corpo, impedindo que tropece, caia, esbarre nos objetos e estruturas presentes na cidade. 

Nesta situação, a visão não provoca devaneios, reflexões, suspensões e até instabilidades ao 

corpo que memoriza a cidade através de um único sentido, mas não a pratica, não entende sua 

estrutura, não conhece suas falhas e por isso não consegue recriar realidades a partir desse 

cotidiano. Neste sentido, quem pratica a cidade sobre essas condições está como um pedestre 

“cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escreve sem poder lê-lo” 

(CERTEAU, 1998, p 171). Para o autor, nestas práticas os acontecimentos se passam como uma 

espécie de cegueira aos acontecimentos e experiências possíveis na cidade. É neste paradoxo 

que o olhar científico se faz: de um lado a visão ocupa um lugar privilegiado numa hierarquia 

dos sentidos, mas do outro produz uma espécie de cegueira nos sentidos das pessoas. 

Este olhar científico, introduzido no início da era moderna com o Renascimento, 

provocou no modo de perceber a cidade um distanciamento do corpo com o espaço. Certeau 

(1998) entende que a era moderna criou uma relação com a cidade baseada num olhar 

panorâmico, baseado em perspectivas, e inventado por um olho que, “no entanto, jamais existira 

até então” (CERTEAU, 1998, pg 170). Para o autor, esta representação da cidade enquanto 

panorama, constitui uma espécie de simulacro teórico-visual onde se produz um esquecimento 

e distanciamento das práticas vividas na cidade.  

Assim vivências vão se desencadeando numa sobreposição constante de informações que 

nos chegam e que segundo Bondia (2002) impedem que algo realmente nos aconteça. Segundo 

o autor, a experiência pode ser entendida como “o que nos passa, o que nos toca” e se torna 

cada vez mais rara, pois num mundo pautado a partir da informação o sujeito está a todo tempo 

numa velocidade cada vez maior, atravessado de conhecimentos que precisam ser digeridos e 

com isso formulado opiniões imediatas  Se por um lado há a possibilidade de entrarmos em 

contato com uma quantidade inimaginável de informações, por outro construímos um mundo 

onde é cada vez mais raro um encantamento, uma dilatação do tempo, um afeto e, para o autor 

este excesso de informação sufoca e anula qualquer possibilidade de experiências. 

Na sociedade da informação, o sujeito está transbordado de acontecimentos, fragmentado 

num tempo onde a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, “quase nada nos 
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acontece”, (BONDÍA, 2002, p. 21). O anseio pelo saber é inesgotável e exige um 

posicionamento ativo e visceral diante do mundo. Diferentemente do sujeito da informação, o 

da experiência é defendido pelo autor, como território de passagem, como um corpo sensível 

para que os acontecimentos imprimam em sua vida afetos e marcas, como uma câmera imprime 

o mundo no papel. 

Deste modo, entendo que os modos de viver a cidade estão diretamente conectados com 

as formas de percepção corporal do ser, assim o corpo entende a cidade a partir também de um 

entendimento sobre si. É a partir desta percepção sensível do seu corpo, que o indivíduo também 

se sensibiliza para o mundo externo. Merleau Ponty (2015) busca romper a cisão feita entre o 

corpo e o espaço, para isso entende que o mundo visível e os projetos motores de um ser são 

partes totais do mesmo ser, assim o autor pensa que processos ópticos e estéticos, por exemplo, 

como “qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância diante de nós, só estão 

aí porque despertam um eco em nosso corpo, porque este as acolhe (MERLEAU-PONTY, 

2015, pg21). Concordando com o autor, acredito num corpo pulsante inserido numa paisagem, 

que absorve e reflete a espacialidade, a forma, a textura a partir da comunhão dos sentidos. 

Desta forma, fico certo de que procuro aqui entender a visão não como um ato isolado do resto 

do corpo, não como um ato que assume postura hierarquizada dos outros sentidos num mundo 

cada vez mais imagético, e sobretudo que cobra cada vez mais que cada milímetro seja 

percebido através dos olhos. Entendo também que sentir a cidade é um ato corporal e não 

somente visual, o que se torna impossível pensar numa percepção do espaço que se dá apenas 

pela visão e que, por isso, uma possível cartografia de uma deriva ou experiência em 

determinado espaço não pode se deter apenas a informações da ordem visual.  

Desta forma entendo que a geografia dos espaços cartografados neste projeto não se faz 

apenas pelas visualidades de quem passou por este, mas pelas interações, pelas sensações e 

afetos acontecidos no local e que de alguma forma marcam aquele espaço. Assim, as 

cartografias realizadas aqui falam destas sensações, destes afetos, pois assim é que busco pensar 

numa geografia dos espaços a partir de uma história dos sentimentos, dos afetos e das 

experiências. Para Certeau (1988) essas práticas configuram a construção de um mapa a partir 
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da condição de possibilidade. Para o autor, este modelo de cartografia foi se modificando para 

um outro mais geométrico e matemático a partir do surgimento do discurso científico moderno; 

neste sistema há na elaboração dos mapas, uma preocupação menor com os itinerários, com as 

histórias vividas, significadas pelos mapas medievais através de desenhos de embarcações, 

animais, passos... Para o autor “bem longe de serem “ilustrações”, glosas icônicas do texto, 

essas figurações, como fragmentos de relatos, assinalam no mapa as operações históricas de 

que resulta” (CERTEAU, 1988, p 206). 

Partindo desta lógica, penso aqui uma outra relação do corpo com a cidade e, 

consequentemente com as formas de representa-la, que distante da racionalidade (da luz) esteja 

mais próxima dos afetos e sensibilidades. Como propõe Bavcar (1994), mais próxima da 

escuridão. Filósofo e fotógrafo esloveno, Evgen Bavcar ficou cego ainda criança e assim, 

desenvolveu uma outra relação com a imagem. Para o autor e fotógrafo a visão física é uma 

atitude de distanciamento diante do mundo, não pode ser considerado como um olhar da 

verdade, tendo em vista que sentidos como o tato podem confirmar melhor a presença de 

determinado objeto. Neste sentido, Bavcar (1994) defende que é imprescindível entender a 

visão não só a partir da luz, mas a partir do que seria a sua pré imagem: a escuridão. É 

interessante entrecruzar este conceito com o de Guimarães (2013) que compreende a visão 

como o sentido mais tirano em relação aos outros sentidos, pois para ele, este sentido acaba 

modulando no corpo a possibilidade de uma única realidade (visível), racional e impossível de 

construção de pluralidades e possibilidades. 

É nesta dimensão da escuridão que o projeto Cartografias dos Espaços Sentíveis ganha 

força, pois acaba inserindo, a partir da prática da deriva cega, novos significados a espaços 

urbanos pouco percebidos por uma ordem menos visual e mais sensitiva, desta forma 

reconfigura o posicionamento do corpo ao local experienciado e o espaço deixa de ser apenas 

suporte e passa a constituir relações com o corpo que “se vê vidente, ele se toca tocante, é 

visível e sensível para si mesmo”. (MERLEAU-PONTY, 2015. P 19).                                                               

 Após os conceitos apresentados até aqui, apresentaremos agora como se deu a 

metodologia utilizada e uma experiência realizada na cidade de Fortaleza. 
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Metodologia 

 
A proposta metodológica do projeto Cartografias dos Espaços Sentíveis se conceitua a 

partir das práticas de Guimarães (2013), assim as cartografias realizadas passam por um 

momento em que o autor denomina de “sequestro”. Guimarães (2013) convidava algumas 

pessoas para que lhe “sequestrasse”. Nessa ação o autor tinha seus olhos vendados e era levado 

a qualquer lugar sem que lhe fosse dito nada sobre esse espaço, poderia ser realizado da forma 

que bem entendesse o “sequestrador”, contanto que fosse possível para o autor apenas a 

possibilidade de fotografar esse ambiente. Após a prática realizada, o convidado levaria o  autor, 

ainda vendado, ao local de onde partiram, assim o espaço seria experienciado primeiramente 

pelos outros sentidos que não a visão, podendo ser percebido visualmente somente ao serem 

reveladas as fotografias. 

Desta forma, o “sequestro” é uma primeira prática usada neste projeto. Com o intuito 

principalmente de que estes espaços não sejam reconhecidos pela visão, saio de minha casa ou 

de um local previamente combinado com meu “sequestrador”, tal como acontece com 

Guimarães (2013), para um outro local desconhecido já com as vendas nos olhos. Lá, busco 

experimentar estes espaços a partir dos outros sentidos e das relações conviviais que me 

aparecem no percurso. Neste momento peço para que o sequestrador pouco me informe sobre 

os objetos, as direções e os movimentos possíveis no espaço, assim me disponibilizo a esbarrar, 

tatear, cheirar, ouvir, provar e experimentar um espaço desconhecido pela visão. Neste processo 

também fotografo algumas dessas sensações, estas imagens são feitas no modo manual e 

estabelecem poucas preocupações técnicas, mas uma preocupação sensória e expressiva. 

Após o sequestro e retornar para o local de onde partimos, retiro a venda e começo um 

trabalho a partir da memória, das sensações e das vivências acontecidas no local, passando estas 

para um mapa afetivo (desenhado antes ainda de visualizar as fotos e descobrir o local), o qual 

contêm além da arquitetura do local em planta baixa, o percurso, as percepções sensórias e os 

sentimentos acontecidos nesta prática. Juntamente com o mapa afetivo também escrevo um 

breve relato de experiências. 
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Neste trabalho apresento a primeira cartografia realizada em Fortaleza no mês de 

fevereiro de 2017, aconteceu no cruzamento de duas avenidas do bairro Benfica, em Fortaleza. 

Teve como sequestradora Mel Andrade. Trago a seguir um relato desta prática. 

 

Relato de experiência 

 
Numa manhã qualquer do mês de fevereiro, fui convidado por uma amiga a executar 

uma primeira prática do projeto Cartografias dos Espaços Sentíveis. Esta me levaria a um 

espaço qualquer para, com os olhos vendados, experimentar este local a partir dos outros 

sentidos. O local de encontro foi a casa desta minha amiga, lá vendei meus olhos, e de lá 

partiríamos para o espaço a ser cartografado, que para minha surpresa e medo, fizemos este 

percurso de bicicleta (ela guiando e eu sentado no varão). Ao sair já senti o imenso barulho dos 

carros e o sol que apesar de não muito quente dava um calor à pele. Quando sentei no varão da 

bicicleta pensei seriamente em desistir, mas num paradoxal sentimento de medo e confiança em 

quem me sequestrava, decidi continuar. 

Ao chegar no local escolhido percebi que estava rodeado de sons de carros, muita buzina 

e um vento que a todo tempo mostrava que estes automóveis estavam passando muito rápido e 

também muito próximo de mim. Meu espaço ali era delimitado, segurando com uma mão em 

um poste, dei dois passos para a frente e me deparei com um desnível no piso que, pela textura 

e barulho dos carros, indicava que eu estava numa calçada e esse desnível era a pista, dei mais 

dois passos para trás e me deparei novamente com esse desnível. Naquele momento fiquei 

curioso com aquela arquitetura que para mim era uma minúscula ilha no meio de uma pista, 

não fazia sentido algum. Enquanto fazia essas ações apontei a câmera para os sons dos carros e 

fotografei estes sons.  
 

 

 

 

 

804



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 

 

 

Imagem 01: Fotografia cega número 01 

Arquivo Pessoal 

 

Disposto a tentar entender melhor esse local, comecei a tatear o espaço, usei a mão 

procurando uma parede, mas é em vão, não existem paredes, usei o pé e logo descobri que havia 

um piso sensitivo para cegos, me abaixei e o toquei até confirmar esta hipótese, me levantei e 

andei por cima do piso, para minha surpresa mal dei três passadas e este já havia acabado. 

Decididamente estava num local muito estranho. Passei então a buscar um desenho desse 

espaço, coloquei um pé na pista (desnível) e outro nessa suposta calçada e com passos curtos 

circundei toda a estrutura. Percebi então que meu caminhar tinha formado um desenho de um 

triângulo, tirei a conclusão que estava em um espaço no meio de um cruzamento onde as pessoas 

esperavam para atravessar a pista. 

Com alguns minutos ainda nessa estrutura, percebi que ela não estava num centro de 

um cruzamento, mas um dos seus lados tinha a travessia mais rápida, consequentemente menor. 

Percebi isso por conta de um alarme sonoro que os semáforos faziam, segui esse som e me 

direcionei para a travessia que acreditava ser a mais curta, percebi durante esse processo que a 

Mel sempre estava próxima e com certa preocupação vez ou outra informava: “Você só pode ir 

até aí! A partir daí são os carros passando. ” 
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Minha amiga me levou a outro local próximo dali, então fui tateando o vento com as 

mãos até esbarrar numa grade (informação totalmente nova para mim nesse momento), nesse 

tatear percebi como essa grade parecia ser infinitamente extensa. De repente a imensidão da 

grade foi interrompida por uma árvore, tateei e tentei abraçar essa árvore, percebi que ela 

parecia ser enorme. Adorei sua textura, assim pus a câmera junto ao ouvido para escutar o 

barulho do obturador e fiz uma foto.  

Tateando a árvore percebi que a grade recomeça e que estranhamente parecia que tinha 

dado uma volta no mesmo local, fiquei muito confuso nesse momento. De repente me deparei 

com um miado no chão, fiz um carinho nele e fiz outra fotografia. 

 
Imagem 02: Fotografia cega número 02 

 
Arquivo pessoal 

 

Sobre os cuidados de Mel, fui informado que a partir dali não poderia mais continuar 

sob o risco de esbarrar em muitas pessoas e objetos. Fiquei curioso e com vontade de continuar 

o percurso, mas a obedeci. Após atravessar um dos lados da pista, estava num novo espaço que 

parecia ventar mais, tinha mais sombras e menos barulho de carro, ouvia barulhos de pássaros. 

Comecei a tatear, me deparei com uma parede baixa com uma grade em cima dela que assim 
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como a anterior parecia ser muito extensa, fui tateando, tateando até encontrar um portão, o que 

me animou, pois parecia que finalmente entrava no interior de alguma casa. De fato, estava 

entrando em alguma residência ou repartição pública: um corredor com um piso muito liso, 

alguns arbustos o que indicava ser o jardim e um banco de praça que me deixou extremamente 

feliz por naquela altura poder finalmente sentar. Após alguns poucos minutos de descanso 

naquele banco, continuei o percurso pelo corredor de piso liso, me deparei então com uns 

degraus e bati a cabeça num enorme vidro, após tateá-lo descobri que era a porta, entrei, mas 

rapidamente sai. Por fim informei a minha amiga que poderíamos voltar. Na sua casa 

conversamos sobre a experiência e, ainda sem saber onde estava, desenhei o mapa. Após isso 

olhei as fotografias que havia feito: o resultado mostrava que a maioria delas estavam muito 

brancas devido à superexposição, assim foi impossível saber o local. Preferi assim. 

 
Imagem 03: Mapa Afetivo 

 
Arquivo Pessoal 
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Conclusões 

 
Dentro dessa vivência é possível perceber como o corpo constitui relações com o 

espaço, com os outros e consigo mesmo a partir de visualidades3 construídas pelos outros 

sentidos. Estes espaços mesmo sendo sentidos em sua materialidade, são reconstruídos a partir 

das sensações. Os cheiros, escutas, sabores, texturas se tornam elementos fundamentais para a 

construção e reconstrução afetiva dos ambientes e as relações conviviais desta prática estão a 

todo tempo dialogando com as sensações, os perigos e as descobertas desse espaço a ser 

cartografado. As fotografias por sua vez se libertam de uma necessidade exacerbada de 

tecnicismo e de representação e evidenciam mais fortemente uma experiência vivida, bem 

como, devido a sub ou superexposição tornam o espaço como um lugar possível na sua 

materialidade, mas também possível a narrativas, construções e reconstruções desse espaço. 
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3O conceito de visualidade aqui está próximo da ideia de uma possibilidade (o que pode vir a ser) para 
o visual, e por isso pode estar relacionado a experiências que não necessariamente são atreladas ao 
sentido da visão. 
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CONCEIÇÃO DOS BUGRES: ARTE E ARTISTA VÍTIMAS DO 
EPISTEMICÍDIO 

 
Edgar Cézar Nolasco1 - UFMS 

 
 
Resumo 
O artigo, tendo por base a condição degradante na qual se encontram os indígenas na fronteira-sul de 
Mato Grosso do Sul (Brasil) com os países lindeiros Paraguai e Bolívia, e cuja realidade pode ser 
ilustrada por produções artísticas de artistas indígenas, detém-se na discussão acerca de conceitos 
fundamentais para uma crítica de base fronteiriça, como “opção descolonial”, “razão subalterna”, 
“exterioridade”, entre outros. Ancorado numa metodologia de base bibliográfica tão somente, a 
discussão ancora-se em pressupostos teóricos que vêm sendo discutidos por meio da publicação dos 
Cadernos de Estudos Culturais (NECC\UFMS), bem como por publicações arroladas na forma de livro 
por intelectuais da zona de fronteira-sul. Por fim, o trabalho, ao propor uma discussão assentada num 
pensamento crítico fronteiriço, pretende pensar conceitualmente uma crítica biográfica fronteiriça que 
vem se erigido dessa zona de fronteira pouco conhecida e estudada no país. 
Palavras-chave: Crítica biográfica fronteiriça; pensamento fronteiriço; estética descolonial. 

 
Percebam que a minha visão de modernidade não é definida como um período 
histórico do qual não podemos escapar, mas sim como uma narrativa (por exemplo, 
a cosmologia) de um período histórico escrito por aqueles que perceberam que eles 
eram os reais protagonistas. “Modernidade” era o termo no qual eles espalhavam a 
visão heróica e triunfante da história que eles estavam ajudando a construir. E 
aquela história era a história do capitalismo imperial (havia outros impérios que não 
eram capitalistas) e da modernidade\ colonialidade (que é a cosmologia do moderno, 
imperial e dos impérios capitalistas da Espanha à Inglaterra e dos Estados Unidos. 
(MIGNOLO, 2008, p. 316-317 – grifos meus) 

Introdução 

A passagem de Mignolo situa a prática da exclusão efetuada por uma narrativa 

discursiva belamente construída de forma a deixar de fora, sem dó nem piedade, todos aqueles 

sujeitos que já tinham sido, por antecipação, condenados a não fazer parte da história 

ocidental narrada como verdade absoluta inconteste. Nesse sentido, arrolaram-se a narrativa 

literária, a discursiva, a artística, a histórica, a política, culminando, por conseguinte, numa 

narrativa do poder cuja regra é presidida pela rubrica da obediência epistêmica. Tomar o 

projeto da modernidade não como um período histórico mas como uma narrativa de um 

                                                 
1  Professor pós-doutor em Estudos culturais pelo PACC\UFRJ (2013); professor da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e tem várias obras publicadas, entre elas: Perto do coração selbaje da crítica fronteriza 
(2013) e Michel Foucault: entre o passado e o presente, 30 anos de (des)locamentos (2015), este em coautoria. 
Email: ecnolasco@uol.com.br 
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período histórico é assegurar o direito  de aprender a desaprender  o referido projeto global 

imperial narrado e assegurar o lugar das histórias locais que simplesmente foram relegadas 

para fora daquele projeto sumariamente excludente. Essa prática resulta numa opção 

descolonial epistêmica desvinculada dos conceitos e discursos cristalizados que resultaram 

num saber, ou conhecimento, originalmente migrado dos centros do saber e do poder para as 

bordas ainda pouco civilizadas. Os condenados da terra (Fanon), ou os condenados da 

fronteira, são exatamente aqueles sujeitos (?) que foram excluídos de tal projeto moderno, daí 

não terem podido ajudar a construí-lo. 

O texto de Mignolo, desde o título, “Desobediência epistêmica”, trata da condição dos 

sujeitos condenados da fronteira com relação ao saber epistemológico imperial moderno. E a 

saída crítica para a discussão, tanto para o crítico quanto para o problema em si, situa-se numa 

opção descolonial epistemológica capaz de produzir um fazer descolonial que não endosse 

apenas a visada moderna nem os discursos de natureza hegemônica que estão acostumados a 

se agregar para repetir a exaustão um saber de ordem acadêmica e disciplinar. De acordo com 

Mignolo, “pensamento descolonial significa também o fazer descolonial, já que a distinção 

moderna entre teoria e prática não se aplica quando você entra no campo do pensamento da 

fronteira e nos projetos descoloniais”. (MIGNOLO, 2008, p.291). Não é presunçoso de minha 

parte lembrar que eu penso, trabalho e escrevo de dentro da condição de sujeito da fronteira-

Sul ─ cuja fronteira, circunscrita ao estado de Mato Grosso do Sul com os países lindeiros 

Bolívia e  Paraguai, congrega sujeitos condenados pelo estado, pela pobreza, pela terra e pela 

exclusão sumária de um poder econômico que a cada dia e cada vez mais os tange para o 

outro lado de uma fronteira porosa. Habito a fronteira2, assim como todos aqueles sujeitos 

que estão condenados a errar sobre sua instabilidade. Reconheço, todavia, que minha 

condição de habitar é, sobretudo, de ordem epistemológica, já que minha preocupação 

intelectual centra-se em discutir a condição de vida dos sujeitos que se encontram na condição 

de atravesados (ANZALDÚA) por uma herança e errância para as quais foram sumariamente 

subjugados pelo sistema colonial moderno. 

Na seqüência de seu texto, Mignolo lembra-nos de que é das exterioridades 

pluriversais que rodeiam a modernidade imperial ocidental que as opções descoloniais se 
                                                 
2 Faço alusão ao livro Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad (2015), de Walter Mignolo. 

810



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

reposicionaram e emergiram com força. Nessa direção, entendo que não bastaram as boas 

intenções discursivas, filosóficas, teóricas e críticas migrarem de Dentro (centro) para Fora 

(fronteira) para começar a resolver o problema da condição do sujeito condenado (subalterno) 

que sobrevive e pensa a partir do fora. Em uma leitura pós-metafísica, Juliano Pessanha ajuda-

nos a compreender a relação existente entre Dentro X Fora: 
[...] se a metafísica da presença pensou apenas o Dentro, devemos, agora, começar a 
pensar o Fora. E devemos fazê-lo não porque seja apenas uma novidade ou um 
pensamento diferente no mercado das idéias. Não: pensar o Fora não é produzir mais 
um pensamento para enriquecer o estoque da cultura, mas operar uma mutação na 
nossa maneira de existir. Somos, hoje, eticamente forçados a pensar diferente, 
porque estamos, pela primeira vez, numa situação capaz de perceber a violência e a 
agressão que dormitavam no pensamento metafísico. (PESSANHA, 2000, p.102) 

Numa visada pós-colonial, como a que estou propondo aqui, ainda não bastaria a saída 

estratégica defendida pelo autor na medida em que pensar o Fora seria operar uma mutação 

na nossa maneira de existir, ou seja, não basta, digamos, pensar o Dentro junto do Fora e o 

Fora junto do Dentro: “lá onde está o Fora, que se leve o Dentro; lá onde saturou o Dentro, 

que se leve o Fora.” (PESSANHA, 2000, p. 109) Não, não basta uma disjunção contínua. É 

preciso assumir a pensar a partir da exterioridade, por exemplo, discursiva, e para fazer isso é 

necessário uma opção descolonial. Vejamos, de acordo com Mignolo, o que significa e 

implica pensar descolonialmente: “significa pensar a partir da exterioridade e em uma posição 

epistêmica vis-à-vis à hegemonia que cria, constrói, erige um exterior a fim de assegurar sua 

interioridade”, e “implica pensar a partir das línguas e das categorias de pensamento não 

incluídas nos fundamentos dos pensamentos ocidentais”. (Apud NOLASCO, 2013, p. 118). 

Os condenados da fronteira já reivindicaram para si o direito epistêmico de poder retrucar 

“não, obrigado, mas não; minha [nossa] opção é descolonial” (Apud NOLASCO, 2013, p. 

118). Por conseguinte, pensar descolonialmente significa pensar a partir da exterioridade ─ e 

não mais tão somente a relação dentro x fora, centro x periferia ou até mesmo a partir da 

postulação salvífica e messiânica de que o discurso moderno erigido nos centros hegemônicos 

pode alcançar o sujeito que está fora e sua exterioridade ─ e por meio de uma abordagem 

epistêmica subalterna porque, somente assim, pode-se perceber e entender que a opção 

descolonial empregada criticamente revela “a identidade escondida sob a pretensão de teorias 

democráticas universais ao mesmo tempo que constrói identidades racializadas que foram 
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erigidas pela hegemonia das categorias de pensamento, histórias e experiências do ocidente.” 

(Apud NOLASCO, 2013, p. 118). 

Essa discussão acerca do projeto moderno e da opção descolonial, do que é da ordem 

da exterioridade e da interioridade, dos saberes disciplinares e dos saberes subalternos, retoma 

o debate, proposto por Mignolo, acerca do “universal\particular” e a “noção de insurreição 

dos saberes subjugados” proposta por Foucault. Os saberes subjugados foucaultianos 

corroboram a discussão crítica sobre os saberes subalternos, apesar de o filósofo não estar 

pensando em uma visada pós-colonial. De acordo com ele, os saberes subjugados deveriam 

ser compreendidos como 

algo que de certa forma é totalmente diferente, isto é, todo um sistema de 
conhecimento que foi desqualificado como inadequado para suas tarefas ou 
insuficientemente elaborados: saberes nativos, situados bem abaixo na hierarquia, 
abaixo do nível exigido de cognição de cientificidade. Também creio que é através 
da reemergência desses valores rebaixados, [...] que envolvem o que eu agora 
chamaria de saber popular embora estejam longe de ser o conhecimento geral do 
bom senso, mas, pelo contrário, um saber particular, local, regional, saber 
diferencial incapaz de unanimidade e que deve suas forças apenas à aspereza com a 
qual é combatido por tudo à sua volta ─ que é através do reaparecimento desse 
saber, ou desses saberes locais populares, esses saberes desqualificados, que a 
crítica realiza a sua função. (Apud MIGNOLO, 2003, p. 44. - Grifos meus) 

 

Assim como Mignolo faz por todo seu livro, o filósofo francês, ao trabalhar a distinção 

entre saberes disciplinares e saberes subjugados, estava preocupado em “questionar a própria 

fundação do saber acadêmico/disciplinar e especializado”. (MIGNOLO, 2003, p. 45). Depois 

de nos lembrar que a genealogia propunha a “união de ‘saber erudito e memórias’”, Mignolo 

volta a citar Foucault, para quem o que a genealogia especificamente fazia era 
[...] apoiar o direito à atenção dos saberes locais, descontínuos, desqualificados, 
ilegítimos, contra as pretensões de um corpo unitário de teoria que pretendia filtrar 
hierarquias e ordená-las em nome de um saber verdadeiro e uma ideia arbitrária do 
que constitui uma ciência e seus objetos. (Apud MIGNOLO, 2003, p. 45) 

 

Saberes condenados, saberes subjugados, saberes subalternos são compreendidos por 

um “saber diferencial” (FOUCAULT), ou por uma relação diferencial (MIGNOLO). Para 

este, diferencial significa “um deslocamento do conceito e da prática das noções de 

conhecimento, ciência, teoria e compreensão articuladas no decorrer do período moderno.” ( 

MIGNOLO, 2003, p.167). Em outro momento, mas levando em conta meu lócus geoistórico 
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cultural periférico de onde proponho minha reflexão crítica como agora, afirmei que 

diferencial  “também pode significar o modo como desloco (traduzo) as leituras críticas das 

quais me valho, como a do próprio Mignolo pensada em inglês e dos Estados Unidos sobre a 

América Latina, para pensar de forma diferencial a periferia em questão.” (NOLASCO, 2013, 

p. 91). Enfim, é numa relação diferencial, de diferença colonial e não de “diferença” no 

sentido derridaiano do termo, que podemos alcançar e provocar uma quebra epistêmico-

discursiva descolonial, como forma de rechaçar os postulados teórico-críticos do pensamento 

crítico moderno e sem desconsiderar os direitos epistêmicos, biográficos e históricos dos 

sujeitos “pensantes” condenados pelo sistema colonial moderno. 

Tendo a fronteira-sul como lócus geoistórico cultural de minha discussão, cuja 

paisagem se desenha por traços territoriais e epistemológicos, entendo que, mesmo que a 

condição do intelectual da zona de fronteira não seja a de um “colonizado”, ou a de um 

“condenado”, e que muito menos faça parte do povo subalterno em questão, como os 

ameríndios, a condição sine qua non para se pensar melhor  é a de se por na de um pensador 

que pensa da fronteira e cujo lócus produz sua específica epistemologia, rechaçando, por 

conseguinte ( o que não quer dizer ignorar),  quaisquer resquícios de uma epistemologia 

moderna assentada em conceitos estereotipados formulados do outro lado do atlântico. 

Inclusive para pontuar, mostrar e discordar das forças e poderes, ingênuos ou equivocados, 

que quase sempre os sujeitos subalternos passam a ocupar diante de sua representação na 

sociedade, tal julgamento ou análise crítica deve ser feita tendo por base as especificidades de 

uma epistemologia que emirja do lócus em questão. Em toda e qualquer situação, é de dentro 

da exterioridade que o intelectual, seja ele condenado ou não, pode alcançar os “direitos 

epistêmicos” pelos quais os sujeitos condenados mantêm sua consciência fronteiriça viva e 

em ação cada vez mais. Por-se na condição de exterioridade é aceitar o risco de não levar na 

bagagem os postulados conceituais pensados dentro de um sistema colonial moderno 

preconceituoso, elitista e sumariamente excludente. De acordo com Mignolo, “el proceso de 

desprendimiento requiere de um asentamiento epistemológico diferente que describo aqui 

como la geo- y corpo-política del conocimiento y del entendimiento. Estas son las 

epistemologias de la exterioridad y de las fronteras”. (MIGNOLO, 2010, p. 42 – grifos do 

autor). Se, por um lado, não temos uma exterioridade nesse mundo capitalista da 
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modernidade, por outro lado, é bom que se entenda que não se trata de um fora ontológico, 

mas, sim, de um fora conceitual criado pela própria retórica da modernidade, nos adverte o 

crítico. O projeto moderno criou a exterioridade para se alimentar dela e, assim, melhor 

eliminá-la. Produzir e se alimentar da exterioridade equivale a, para retomar a epígrafe de 

Fanon deste texto, esvaziar o cérebro dos sujeitos condenados ao fora. 

Vítimas do Epistemicídios 

O projeto de uma epistemologia do Sul é indissociável de um contexto 
histórico em que emergem com particular visibilidade e vigor novos 
atores históricos no Sul global, sujeitos coletivos de outras formas de 
saber e de conhecimento que, a partir do cânone epistemológico 
ocidental, foram ignorados, silenciados, marginalizados, 
desqualificados ou simplesmente eliminados, vítimas de 
epistemicídios tantas vezes perpetrados em nome da razão, das luzes e 
do Progresso. (NUNES, 2010, p. 280) 

 Vítimas do epistemicídios é a metáfora perfeita para contemplar e compreender o 

lugar deliberadamente construído por uma crítica local moderna, um discurso cultural, estatal 

e até mercadológico para por e ascender esteticamente os “Bugrinhos” esculpidos pela artista 

popular e indígena Conceição dos Bugres. Apesar de ainda não ser uma palavra dicionarizada, 

epistemicídios significa (episteme = conhecimento + cídio = morte) morte de conhecimentos 

outros, que não apenas aquele propalado pela epistemologia moderna e defendido pelas 

ciências. Levando-se em conta a ancestralidade das histórias locais ameríndias latinas que 

estão na origem dos Bugres, mais as sensibilidades biográficas e locais inscritas na vida de 

Conceição e talhadas nos corpos esculpidos, o ato epistemícidio no discurso crítico estético e 

beletrista dá-se por sua inversão: quanto mais este discurso acadêmico e disciplinar procurou 

apontar o valor estético da obra de Conceição, enaltecendo-a  enquanto obra de arte, mais  

aqueles traços que fundam uma epistemologia fronteiriça ou outra, como a questão ameríndia 

e biográfica por exemplo, foram sumariamente excluídos da discussão crítica. O trabalho 

crítico de metaforizar, isto é, de encobrir os Bugres com um manto sagrado e estético reforça 

uma leitura colonial que protege, no mal sentido da palavra, as histórias locais inscritas nos 

corpos esculpidos, impedindo-as, por conseguinte, de que elas narrem sua específica história 

subalterna. Quando falo da questão ameríndia e biográfica, não quero dizer com isso que a 

crítica moderna desconhece a real trajetória da artista, mulher e indígena Conceição dos 
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Bugres; muito pelo contrário, estou pontuando que tal crítica ignora esses dados pelo fato de 

não levar em conta a condição e lugar de onde a artista se predispõe a pensar sua produção. 

Em toda e qualquer circunstância, uma preocupação estética não se sobreleva nos Bugres. 

Não estou dizendo com isso que a artista não teve tal preocupação. Pode até ter tido. Mas daí 

atrelar sua produção aos valores presididos pela estética moderna, há uma grande diferença. 

Sua produção traz uma herança colonial inscrita em seu corpo que, historicamente, passa pela 

heterogeneidade específica da América Latina, incluindo, de modo particular, a cultura 

ameríndia, passando pelos maias, incas e astecas. Toda uma cultura fronteiriça se desenha nos 

vincos dos corpos totêmicos dos Bugres. Não é demais lembrar que a estética moderna 

simplesmente ignorou tais culturas e suas respectivas produções culturais. Enfim, não 

aferimos o conhecimento subalterno alojado no corpo dos Bugres se não nos predispusermos 

a pensar por fora de toda a epistemologia moderna assentada nos postulados do grego e do 

latim. Talvez, não por acaso, a mulher indígena e artista Conceição dos Bugres tenha, 

valendo-se de uma prática ancestral, encoberto os corpos de sua “cria” com cera de abelha, 

visando, assim, protegê-los de todo ato epistemicídio vindo de longe. “Aprender a 

desaprender” (MIGNOLO) equivale a aprender a desencobrir os sentidos e os valores 

modernos e estéticos que se incrustaram nos corpos, discursos e produções humanas, visando 

alcançar as histórias locais e os loci de onde emergem formas outras de pensar aqueles que 

foram sumariamente excluídos pelo sistema colonial moderno. 

O quadro do artista plástico e filho de Conceição também não foge à regra e capta o 

lado sombrio dos sujeitos (produção da mãe e dele e o lugar ocupado por ambos os artistas, 

quer estejam retratados/consignados dentro do quadro, quer se encontrem fora, como o 

próprio Hilton) enquanto vítimas ainda de um epistemicídio travestido pela rubrica da boa 

amizade fraternal, ou das exposições patrocinadas pela Cultura do estado, ou até mesmo pelas 

academias, além de toda uma divulgação massmediática que se arvora de um poder judicativo 

equivocado e moderno. As marcas para uma discussão de ordem pós-colonial ou subalterna 

ensaiam-se dentro, apesar de a obra encontrar-se numa situação de fora (exterioridade), da 

própria produção artística, incluindo as sensibilidades locais e biográficas de Hilton e o lócus 

geoistórico cultural de onde emerge sua obra plástica. Antes de avançar na discussão 

proposta, devo pontuar que uma produção plástica como a de Hilton Silva demanda uma 
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consciência crítica acerca de um biolócus que atravessa sua produção de ponta a ponta, assim 

como todas as demais produções culturais pensadas a partir da fronteira-Sul. Vida e obra, 

vivência e experiência, trajetória do sujeito e atravessamento, errância e hospitalidade 

ancoram e são ancorados pelos traços que se bifurcam e se entrecruzam na tela, lembrando ao 

outro que a presença do biolócus (vida + lugar) traduz a natureza compósita e porosa da 

fronteira que a obra plástica, de forma especular, sustenta como insígnia de um povo, de uma 

língua, de uma cor e de uma epistemologia que resiste aos olhares imperiais que procuram 

contornar com o saber, o valor e o discurso colonizadores o que não pode ser alcançado em 

sua completude e complexidade étnica, plástica e conceitual. 

Considerando que o artista filho Hilton retrata a casa, o espaço de trabalho da mãe 

Conceição, percebemos, por meio de seu ato artístico, que ele retoma e consigna as 

impressões deixadas por Conceição e recriadas por ele. Ou seja, o  trabalho de Hilton, como 

artista e filho, sinaliza o retorno dele a uma interioridade que, na verdade, pertence à 

exterioridade excluída pela boa estética moderna ocidental. Aliás, é da exterioridade que fala 

a obra do artista. Nessa direção, a obra de Hilton pertence e abre um arquivo fronteiriço sobre 

o qual a razão e o pensamento modernos não chegaram para abrir, por mais que tivessem boa 

intenção, inclusive estética. Somente uma leitura assentada na opção descolonial e que 

propusesse um aprender a desaprender (MIGNOLO) poderia alcançar o lócus e o bios de 

onde se erige todo o projeto subalterno do artista fronteiriço Hilton Silva. 

Em Mal de arquivo (2001), Derrida nos lembra que o sentido de “arquivo” vem do 

arkheîon grego e significa uma casa, um domicílio, um endereço, lugar onde os magistrados 

de reuniam. (DERRIDA, 2001, p. 12) O quadro de Hilton consigna o a casa de Conceição, o 

lugar em que ela trabalhava, ali onde as coisas de fato começavam. Longe de endossar o 

conceito etimológico do arkheîon grego, o arquivo que a obra de Hilton abre começa na 

fronteira-sul (físico, geográfico e, sobretudo, epistemológico), lugar onde os deuses 

subalternos, ou artistas da fronteira comandam e propõem as leis específicas de sua casa e de 

sua obra. Se o arquivo, como quer o filósofo, guarda a idéia de consignação, de reunião, então 

podemos ver que Hilton, no quadro destacado, consigna de tudo, desde Bugres, achas de 

lenha, santos, vela, quarto da mãe, fauna e flora, serrote, facão, machado, objeto pessoais, 

entre outros, como forma de, assim, erigir um corpus biolócus que configura a condição de 
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subalternização na qual se encontra seu povo e, ao mesmo tempo, põe em funcionamento uma 

epistemologia capaz de desvelar as histórias locais enterradas vivas pelo sistema colonial 

moderno imperante na fronteira e nos trópicos latinos.  

As belas impressões desarquivadas pelo filho sobre a mãe no quadro, se, por um lado, 

denunciam a prática de um epistemicídio frequente, por outro, remetem o outro para 

“memórias da morte” enterradas vivas e histórias locais subalternas e esquecidas que 

precisam ser desarquivadas nas discussões contemporâneas, sobretudo nos lugares de onde 

essa produção cultural e artística está emergindo na sociedade. O arquivo que a obra de Hilton 

propõe e abre, diferentemente do conceito de arquivo moderno (DERRIDA), parece não 

sofrer do “esquecimento”: ele não faz outra coisa senão lembrar-se (manter viva) o tempo 

todo de sua história familiar ignorada pelos postulados da memória moderna ocidental. Se, 

por um lado, Derrida, relendo a psicanálise freudiana, afirma que “não há arquivo sem um 

lugar de consignação, sem uma técnica de repetição e sem uma certa exterioridade. Não há 

arquivo sem exterior” ( DERRIDA, 2001, p. 22), por outro, uma produção artística subalterna 

como a de Hilton Silva, produzida exatamente na interioridade da exterioridade não 

contemplada pelo arquivo do mal, vai nos mostrar e comprovar não sofrer de nenhum mal de 

arquivo, de nenhuma pulsão de morte, de nenhum esquecimento, nem muito menos trabalhar 

contra seu próprio conceito de arquivo, entrevendo, por conseguinte, que toda a discussão 

acerca da subjetividade proposta pela psicanálise freudiana não alcançou a exterioridade, na 

qual essa produção artística se situa, e cuja exterioridade pode ter sido reforçada também  

pelos postulados da ciência do desejo do século 20 no ocidente e em quase todo o resto do  

mundo. 

A exterioridade está plasmada dentro do espaço biográfico que a obra de Hilton Silva 

e a de Conceição dos Bugres amalgamam e consignam, como forma de barrar toda e qualquer 

discussão crítica assentada nos postulados de uma estética moderna elitista, dualista, 

excludente e conservadora. A partir de um olhar crítico assentado numa opção descolonial e 

numa epistemologia fronteiriça, por exemplo, a exterioridade torna-se interioridade, isto é, 

exatamente a compreensão daqueles traços do bios, as sensibilidades e as histórias locais não 

alcançados pelo sentido produzido por uma política do discurso do dentro. O quadro de 

Hilton parece nos mandar de volta para casa, para a fronteira, parece nos lembrar de nossa 
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condição fronteiriça, advertindo-nos em nossos ouvidos: “No, gracias, pero no; mi opción es 

decolonial” (MIGNOLO, 2005, p. 217). 

A plêiade de Bugres esculpidos por Mariano Neto retoma a linhagem dos Bugres 

feitos por Conceição e continuados por seu esposo, mais os realizados pelo próprio Hilton 

Silva. A genealogia familiar indígena mantém viva a plêiade de Bugres esculpidos e inseridos 

no mercado e na cultura do dinheiro de nossa época. Mas não quero me deter em nenhuma 

questão atinente a valor, seja ele econômico ou estético, apesar de entender que os Bugres 

esculpidos por Mariano vêm preenchendo e estendendo o lugar outrora ocupado por todos os 

demais Bugres esculpidos anteriormente. Por seguirem a pegada do bios e do lócus fronteiriço 

incrustada em seu próprio corpo, os Bugres de Mariano Neto também barram os conceitos 

racializados e patriarcais, como os de identidade e de estética, e propõem uma visada 

descolonial sem precedentes na cultura local fronteiriça da capital Campo Grande, onde são 

esculpidos, e de toda a fronteira-Sul. Se aos olhos do estado, do mercado e do mundo turístico 

da região eles não passam de enfeites de geladeira e de souvenires exóticos levados para 

longe, a política identitária, ou melhor, a “identidade em política” (MIGNOLO) proposta pelo 

trabalho de Mariano propõe um aprender a desaprender que balança a razão moderna e seus 

valores estéticos imperiais que grassam na capital e no cerrado. O diálogo ininterrupto que os 

Bugres de Mariano mantém com os demais Bugres da família escava um lugar específico para 

um fazer artístico que é correlato a um fazer descolonial, como forma de manter na 

opção/ação a herança de um pensamento ameríndio, ou fronteiriço, advindo da fronteira-sul. 

Somente uma epistemologia fronteiriça pode captar o projeto descolonial que vive nas mentes 

dos artistas da fronteira e gravado na memória dos corpos talhados e encobertos 

propositalmente com cera para que sua identidade não seja maculada por teorias democráticas 

e universalizantes. É de uma consciência bugresca fronteiriça que fala os Bugres de Mariano 

Neto3. A vida “natural” exuberante, de um lugar onde Arte aqui é mato (tudo é considerado 

arte), mais a profunda memória subalterna e toda a cosmologia ameríndia de seu povo 

ancestral latino e mais a própria língua vividas pelo artista e amalgamadas dentro de sua 

produção artística oferecem-nos a possibilidade de compreender o lugar e a memória de quem 
                                                 
3 Acerca de uma Poética Bugresca, ver a tese em Artes de Marcos Antônio de Oliveira, intitulada Paisagens 
biográficas pós-coloniais: retratos da cultura local sul-mato-grossense, defendida no Instituto de Artes da 
UNICAMP em 2014. 
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se é (ser) e de onde se está (estar) (Ver MIGNOLO, 2008, p. 303). Os Bugres e sua memória 

bugresca, Mariano e seu fazer sinalizam uma discussão estética conceitual aberta ao pluri-

tópico e ao pluri-versal, e não mais ao mono-tópico e ao uni-versal nos quais estava assentado 

todo o pensamento filosófico europeu, incluindo a estética, posto que sua herida abierta 

(ANZALDÚA)4 continua a sangrar por todo o mundo de forma “diversa e diversificada”.   

O epistemicídio indígena operacionalizado no estado pelas forças latifundiárias, 

estatais, discursivas e epistemológicas tem a cor matizada e vermelha, contrapondo-se ao 

crepúsculo da fronteira e ao sangue derramado no campo pela luta por terra. Aqui na fronteira 

a ferida colonial está aberta e os povos indígenas não habitam suas terras prometidas. Os 

Bugres esculpidos na cidade trazem a marca dessa herança cultural esculpida em seus corpos 

e seus vincos simbolizam essa ferida aberta que nem sangra mais. Os olhos vazados dos 

Bugres apontam a direção de uma epistemologia outra que capta e traduz todo seu bios e seu 

lócus, suas sensibilidades e histórias locais, ao mesmo tempo em que barra o olhar imperial 

advindo da epistemologia moderna que não fez outra coisa senão castrar a diferença colonial. 
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CONSIDERAÇÕES INVESTIGATIVAS SOBRE O FAZER ARTÍSTICO, 
EXPERIÊNCIA, AUTOPOIESIS E AUTOCONHECIMENTO  

João Pedro Tavares da Silva1 - UFPE/UFPB 
 

Grupo de Trabalho de Poéticas – GT-2 
 
Resumo  
Como o processo criativo ajuda a refletir sobre si mesmo? E através de quê? As informações 
que decorrem de caminhos escolhidos e decisões tomadas nos afetam? Como podemos pensar 
o fazer artístico como um instrumento reflexivo de autoconhecimento? Como isso afeta a 
produção? O que podemos compreender do campo sensível entre o criador e a obra? Será 
possível autodesenvolver à partir do processo de experimentação e criação? A que caminhos 
isso nos leva? É a partir dessas inquietações que o presente artigo continua a série de 
considerações sobre a investigação entre artista e obra dentro da perspectiva construtivista de 
um fazer artístico, enfatizando a proximidade entre vida, processo criativo e 
autoconhecimento. O objetivo dessa pesquisa é conhecer e apresentar reflexões possíveis que 
apontam para um desenvolvimento de si através da criação em processo. Para isso, este artigo 
abordará o conceito de Autopoiesis de teóricos da biologia contemporânea como Humberto 
Maturana e Francisco Varela (2001) como conceito operatório para pensar o processo do 
indivíduo na relação sujeito e obra.  
Palavras-chave: Arte-vida. Processos de Criação. Autoconhecimento. Autopoiesis 
 

Início 

Este artigo se trata de um desdobramento de uma série investigações sobre o assunto, 

que foram e serão apresentadas em continuidade, feito um working in progress de um 

trabalho artístico. Portanto, a análise gravita próximo ao território do autoconhecimento, da 

experiência e autopoiese e suas vizinhanças, onde se faz necessário construir algumas 

pontuações a cada comunicação, atualizando conforme o avanço da pesquisa. Como se trata 

de uma continuidade, retomo a afirmação: “conhecer a si mesmo favorece o processo de 

criação” como ponto de partida. Pois, durante o acontecimento da criação, algumas 

                                                 
1 Mestrando em Processos Criativos pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba  - UFPE/UFPB. Licenciado em Artes 
Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Pesquisador em assuntos que abordam 
filosofia, política, estética, poética e biologia em assuntos que abordam processo criador de autoconhecimento. 
E-mail: jptavars@gmail.com. 
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informações são compreendidas através de critérios de observação minuciosa, e faz 

determinar alguns princípios de valores pessoais na escolha e manejo dos materiais. Para 

trazer à superfície da consciência esses eventos, é que suscito a importância do indivíduo 

pesquisar a si mesmo através do fazer artístico, explorar a ponto de adquirir, aos poucos, 

guardando cada informação, a consciência de alguns de seus gostos, valores, intenções, 

virtudes e defeitos durante o processo de cultivo da ideia. Nesse caso, é preciso - em todos os 

sentidos - esculpir a matéria para dar forma à criação, e a partir dessa operação [de esculpir o 

objeto desejado], poder utilizar desse fazer para entrarmos em contato com a experiência 

inaugural da descoberta. 

Este artigo, está inserido dentro do contexto de uma longa pesquisa que merece 

pontuações necessárias em avanço, justamente pelo seu alto grau de relatividade diante do 

dinamismo do processo. Isso me faz apontar algumas compreensões gerais sobre o contato 

com o objeto de pesquisa. E, graças ao desenvolvimento de novas abordagens complexas no 

campo das ciências cognitivas que foi possível abrir, diante de mim, a perspectiva de pensar a 

criação e a experiência como influenciadores de autodesenvolvimento2. Para tanto, utilizo 

neste trabalho os conceitos dados pelo referencial teórico como operador cognitivo3 para 

analisar o campo das Artes Visuais e, por ora, começo a pensar sobre esse campo da criação 

                                                 
2 A criação e a experiência não são fatores objetivos da mudança do indivíduo, justamente por não se tratar 
especificamente da mudança de si, mas por estar inserido nesse processo, investigo a influência do fazer artístico 
e o conhecimento proveniente deste lugar que, de alguma maneira, opera no subterrâneo subjetivo num processo 
autopoiético. 
3 O uso dos operadores cognitivos se deve à Edgar Morin, cujo autor propõe utilizar a operação de um conceito  
para ampliar o pensamento em outras áreas. “Os operadores cognitivos facilitam a colocação em prática do 
pensamento complexo. Fazem com que raciocinemos de outro modo e, com isso, permitem que cheguemos a 
resultados diferentes dos habituais. Sua utilização permite estabelecer o diálogo entre os pensamentos linear e 
sistêmico, isto é, facilitam a religação de saberes oriundos desses dois modos de pensar. Por isso, são também 
chamados de operadores de religação” (MARIOTTI, 2007, p.1). A saber, Sandra Rey (1996), criadora da 
metodologia das Poéticas Visuais, chama o mesmo processo de conceito operacional. A autora aponta que 
“desde os procedimentos técnicos lançados na criação da obra, até a intrincada rede de conceitos estabelecidos a 
partir desse fazer, a trajetória muitas vezes indica que precisamos realizar excursões em campos 
interdisciplinares. A filosofia, a semiologia, a psicanálise, a literatura e mesmo a ciência contemporânea podem 
nos fornecer excelentes conceitos para pensarmos nossa prática – se soubermos utilizá-los operacionalmente – 
isto é, tendo o cuidado e a capacidade de entender estes conceitos em profundidade em seu contexto; e ao 
transpô-los para nossa prática, estabelecer sim, as aproximações, mas também os distanciamentos”. (REY, 1996, 
p.86). 
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sob o olhar estrangeiro. O objetivo desse empreendimento reflexivo envolve obter algumas 

chaves para estabelecer algumas pontes entre o fazer artístico e o autoconhecimento. 

A investigação do processo se trata também de perceber o acontecimento da criação 

enquanto se cria sob função da poiética4, ou seja, o tempo presente requer bastante atenção 

para desenvolver associações com o repertório de informações que surgem durante o 

processo. Por isso, um estudo de um processo dinâmico de não-equilíbrio como esse também 

exige uma escrita que atenda a falta de estabilidade desse processo, estando aberta portanto 

para uma linguagem em gerúndio quando precise. 

 A forma de apreender conhecimento acerca desse tipo de aprofundamento cognitivo 

no campo da criação, traz consigo obstáculos que advém dos diversos caminhos possíveis em 

que o indivíduo pode aderir durante o processo. São eventos que precisam ser evocados, 

experienciados, testados para que se possa partilhar de alguma informação. De todo modo, a 

criação possui passos fundamentais que são próprios de um discurso poético e metafórico, do 

qual me faz recorrer a palavras próprias ao processo ecológico/biológico como cultivo ou 

gestação como medida de dar significado qualitativo à investigação de acordo e ampliar o 

conceito de acordo com a potência do ato criador. 

As perguntas já amadureceram um pouco desde o início da pesquisa quando se diz 

respeito à reflexão sobre tais procedimentos operatórios. Questionamentos do tipo: Como o 

processo criativo ajuda a refletir sobre si mesmo? E através de quê? As informações que 

decorrem de caminhos escolhidos e decisões tomadas nos afetam? Como podemos pensar o 

fazer artístico como um instrumento reflexivo de autoconhecimento? Como isso afeta a 

produção? O que podemos compreender do campo sensível entre o criador e a obra? Será 

possível autodesenvolver a partir do processo de experimentação e criação? A que caminhos 

                                                 
4 Neste conceito dado por René Passeron, o artista-pesquisador se debruça em prol de uma reflexão da conduta 
criadora, tomando a consciência da própria atividade de criação com o intuito de construir uma percepção 
construtiva. Segundo o autor, “a poiética não é a criação. É o pensamento possível da criação. Ela trata de 
elucidar, tanto quanto é possível fazê-lo, o fenômeno da criação e, no mínimo, precisar sua colocação na 
Antropologia. Dizemos que é, simultaneamente, ciência e filosofia da criação. [...] É uma obra que pretende falar 
da instauração de obras. Ela se instaura como consciência de toda instauração” (PASSERON, 2004, p.2). 
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isso nos leva? É tentando responder esses questionamentos que procuro assinalar neste artigo, 

alguns conhecimentos pertinentes adquiridos durante esses dois anos. 

Para poder responder a primeira pergunta, antes de tudo, é preciso apontar os 

instrumentos necessários para pensar o processo criador como meio de autoconhecimento. De 

fato, é possível refletir sobre si mesmo durante o processo para além de uma abordagem de 

crítica genética, e mais próximo de uma metodologia poiética de criação, onde o artista 

também é pesquisador e, ainda assim, busca, feito um alquimista, a anotação dos sucessos e 

fracassos durante seu próprio processo de destilação. Durante a minha pesquisa, encontrei 

escritos e criações de artistas que se debruçaram sobre seus próprios trabalhos como, por 

exemplo, Hélio Oiticica(1937-1980), Kandinsky(1966-1944) ou Paul Klee (1879-1940) e 

outros, como André Severo (1974), com seu livro Deriva de Sentidos (2012), que criam 

desdobramentos a partir da reflexão de seus próprios trabalhos. Todavia, ainda é preciso uma 

pesquisa mais detalhada para encontrar nos trabalhos desses artistas indícios de um 

conhecimento de si através dessas produções. 

A reflexão sobre o trabalho decorre das decisões tomadas durante o percurso. Tais 

decisões geram certas consequências, as quais são importantes tanto para objeto de criação 

quanto para o artista que está em processo. Numa breve discussão mais específica, vale dizer 

que, durante a gestação, muitas das escolhas são objetivas e racionais, outras, intuitivas e, 

quiçá, existem as quais fogem de qualquer compreensão racional. Há casos também da 

influência do meio que, se caso for reconhecido pelo artista, também será responsável por 

fazer parte da configuração da obra, vide O Grande de Vidro (Fig. 1), de Marcel Duchamp 

(1877-1968), por exemplo, onde é possível ver as rachaduras no vidro da obra, quando o 

artista incorporou o acaso da queda como parte de seu trabalho, adicionando mais 

informações semânticas acerca da reflexão. 
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Fig. 1- Marcel Duchamp (1877-1968). "O Grande Vidro" (La mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Le 
Grand Verre), óleo, verniz, folha de chumbo, fio de chumbo e pó sobre dois painéis de vidro, 272,5 × 175,8 cm, 

Coleção Museu de Arte da Filadélfia. (1915-1923) 

 
Fonte: http://museuvirtual.com.br/items/show/6 

 

  

Em dado momento, quando me disponho a uma leitura pessoal sobre este trabalho de 

arte, posso objetivamente levantar a informação de que as decisões adotadas pelo artista, 

apresentadas na superfície da obra - e que a compuseram como um todo -, apontam para uma 

característica de produção do autor. Por exemplo, logicamente, o fato de Duchamp aderir ao 

acaso me informa uma marca artística, a qual não é só exclusiva dele, mas que, em princípio, 

me informa algo sobre ele. 
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Embora utilize dos detalhes para levantar algumas informações sobre o autor, o fato de 

refletir e investigar sobre a obra dos outros não é o foco de interesse neste trabalho, mas sim o 

indivíduo diante de sua criação, observando os detalhes da obra em formação. Essas 

pontuações durante a pesquisa indicarão para as decisões durante a experiência do fazer como 

também põe em questionamento as escolhas do indivíduo. Desse modo, a consciência do ato 

durante o processo criativo já suscita reflexões pertinentes sobre o trabalho, apresentando 

diante do autor uma série de caminhos a enveredar. O caso de Duchamp, diante tantos outros, 

serve de exemplo para ilustrar a reflexão sobre o artista através do olhar voltado para obra. 

Mas, através de qual conceito podemos pensar esse tipo de relação entre sujeito e 

obra? Percebo que a ideia de autopoiesis é pertinente para pensar como operador cognitivo no 

campo das Artes Visuais. Esse processo de aprendizagem apresentado por esse conceito 

criado por Humberto Maturana e Francisco Varela (2001) serve para pensar o processo 

criador como meio de autoconhecimento durante a manifestação. Para tanto, cabe 

compreender um pouco sobre esse conceito operacional. 

 

Sobre o conceito de autopoiesis e o processo criador 

 O conceito de Autopoiese se refere a organização do ser vivo e se trata da capacidade 

das unidades que compõem o organismo de poder se readaptar diante de qualquer evento 

proporcionado pelo meio. Isto é, a produção autopoiética é uma organização própria do ser 

vivo que apresenta sua capacidade de se auto organizar, autodesenvolver, e reconstruir a si 

próprio a todo tempo, isto é: recriar-se. 

Segundo os autores, “todo conhecer é um fazer daquele que conhece, ou seja, que todo 

conhecer depende da estrutura daquele que conhece” (MATURANA; VARELA, 2001). 

Então, a partir dessa assertiva eles formularam essa pergunta: “Como ocorre esse fazer surgir 

o conhecer por meio do fazer? Quais são as raízes e os mecanismos desse modo de operar?” 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 40) Essas mesmas perguntas interessa o meu campo de 

pesquisa. Pois, para o aspirante a criar, seja o estudante, artista, inventor ou um sujeito que 

não se enquadra em nenhuma especificação, isto é, genericamente: o humano, conhece através 
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do fazer, utilizando como plano de fundo a ideia do que já conhece a fim de conhecer essa 

coisa outra que inaugura. O humano então, encontra-se com esse algo que está fora do campo 

do visível, e que durante o processo vai se apresentando e tomando um corpo. De fato, esse 

encontro5 do ser humano com sua criação se faz através uma consciência da presença em 

experiência, estando atento às escolhas a fim de contribuir para a aparição, diferente do 

resultado que possa surgir.  

É por consequência dessa pergunta que, fundamentalmente, os autores defendem que 

as bases biológicas do conhecer não podem ser entendidas apenas pela análise do sistema 

nervoso, mas nas interações que estão envolvidas os seres vivos. “O fato de que o conhecer 

seja o fazer daquele que conhece está enraizado na própria maneira de seu ser vivo, em sua 

organização” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 40). Diante disso, quando voltamos a 

atenção para a produção artística, então podemos pensar que aquilo que funda a criação é o 

fato de que o conhecer seja o fazer do experimentar, e é igualmente pertinente afirmar que, 

em princípio, o ato de criação também se trata de um processo de organização. Nesse caso, 

concordo com Sandra Rey (1996) quando diz: 

 
É a experiência que autoriza o artista a ter um ponto de vista teórico diferenciado. 
Para um artista plástico, é como se as palavras estivessem encarnadas no trabalho e 
no próprio corpo. Suas análises terão esta vivência suplementar: sua confrontação 
pessoal com o processo de criação (REY, 1996, p.86). 
 

Através da experiência que, segundo Maturana e Varela (2001), o homem constrói o 

mundo e constrói também a si mesmo. Em sua constante interação com essa experiência é que 

é possível perceber que “o conhecimento não é passivo – e sim construído pelo ser vivo em 

suas interações como mundo” (MARIOTTI, 2001, p.16). Por conseguinte, se levar em 

consideração o campo da criação, o processo é semelhante: apenas interagindo com a obra é 

construímos ele e, ao mesmo tempo, passamos a ser por ela construída. Por isso, numa 
                                                 
5 O que está fora e o que é que, de fora, encontra-se também incluído dentro? [...] O encontrar-se é pois ao 
mesmo tempo localização e acontecimento, o acontecer de uma inocência absoluta, de uma afirmação antiga do 
ser como um “assentimento vital” sem faltas, antes de qualquer falta, qualquer culpabilidade, qualquer 
ressentimento e qualquer reatividade. Sim, eu me encontro, sim, onde e como eu me encontro. É também, devo 
dizê-lo, o sentimento próprio do experimento (DERRIDA, 2005, p. 63-64). 
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discussão bastante próxima ao objeto desta pesquisa, a partir da perspectiva da abordagem 

metodológica das Poéticas Visuais, Sandra Rey (1996) comenta sobre o processo da obra em 

formação: “Se tomarmos um caminho errado, é preciso reconhecer o erro, voltar e retomar o 

bom caminho” (REY, 1996, p.84). Por isso, o fazer conhecer, assim como o fazer se 

autoconhecer passa pelo processo reflexivo da interação, da decisão e a consequência das 

escolhas. De fato, a resposta desse processo nos afeta, trazendo conhecimento a partir da 

experiência e da relação tentativa e erro. 

Refletir sobre o processo criador durante a investigação se trata também de encarar 

que algo no processo transborda a relação sujeito-objeto, apresentando-se como uma 

organização não-tradicional que pode seguir a um método ou não, cujo resultado final 

necessita de uma série de fatores variáveis para se tornar encerrada em si mesma – para que a 

obra possa se revelar. Então, visando a manifestação de algo, é necessário que esse algo se 

aglomere, se forme, com o intuito de desenvolver a satisfação do produto final, ou seja, para 

que o conceito passe a preencher sua plasticidade.6 Naturalmente, o mesmo acontece com os 

seres humanos em seu processo de conhecimento, sempre em mutação mediado pela 

experiência. 

Para Maturana e Varela (2001), um objeto é facilmente organizado segundo o sistema 

de relações do qual ele é formado. Assim, um objeto como uma cadeira é facilmente 

classificada pela sua madeira, pregos, parafusos e etc, porém é irrelevante classificá-la 

somente a partir disso. O sistema de relações para que se organize algo é universal e depende 

de certos cruzamentos de onde evoca esse objeto, abrindo a possibilidade para o novo. A meu 

ver, é nesse lugar que reside a potência da inauguração – assunto que exige uma atenção 

especial para reflexão em um outro momento -, traz à luz da consciência trabalhos de uma 

série de artistas de vanguarda de diversos movimentos modernos e contemporâneos, os quais 

muitos deles agiam na redistribuição desse sistema de relações na obra de arte para compor 

suas obras. Como exemplo dessa potência inaugural, outro trabalho de Marcel Duchamp (Fig. 
                                                 
6 “Se na definição de Valéry a linguagem é ao mesmo tempo substância e meio para o estudo da instauração do 
poema, poderíamos afirmar que, em se tratando de artes visuais, a forma, a plasticidade e a visualidade é o 
suporte visível do pensamento e conceitos veiculados pela obra”. (REY, 1996, p.84) 
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2), do início do século XX, apresenta com clareza essa redistribuição e, que, a partir dela 

podemos pensar numa série de produções posteriores que possuem uma citação direta às 

proposições de Duchamp, como no caso do artista potiguar Jota Medeiros (1958-) (Fig. 3) 

quase cem anos depois, com seu objeto-poema (2006), ou até mesmo produções da mesma 

época que remetem a essa quebra de contrato com o sistema de relações tradicionais. 

 

Fig. 2 – Marcel Duchamp. Roda de Bicicleta, 1913. (réplica de 1964) Readymade, roda de bicicleta montada 
sobre um banco; altura: 132 cm, diâmetro: 64,8 cm. Milão, Coleção Arturo Schwars. 

 

Fonte: Arte do Século XX. Vol. II – Taschen 
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Fig. 3 - Jota Medeiros. Objeto-Poema, 2006. 

 

 

Fonte: Catálogo ArsPoetica – Jota Medeiros, Natal, 2014. 

 
A noção de autopoiese não entra em conflito com o meio. Ao contrário, interage com 

ele como operador cognitivo; interpreta a informação a partir de um ponto de vista singular. 

Esse ponto de vista específico que possui o ser, é o que evidencia sua singularidade e sua 

autonomia, sobretudo, criativa. Essa autonomia se localiza no conhecer a partir da 

experiência, ou seja, essa gestão de si possui um sentido funcional, de ação mais imediata.  
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Vale dizer, que quando me refiro à noção de autopoiese, estou observando esse 

fenômeno através de uma série de autores que fazem parte dessa pesquisa. Essa noção se 

aplica à esfera de funcionamento de uma molécula, no entanto, cabe acrescentar que mesmo 

nós, seres humanos, numa perspectiva macro, quando estamos conscientes de nossos corpos, 

decisões e ações, devemos lembrar que mesmo além disso nosso corpo se organiza 

autopoieticamente, sempre se reconfigurando a cada interação, independente de nosso 

controle. Dessa maneira, é possível definir que o processo de autoconhecimento passa pela 

experiência, pelo fazer e pelo conhecer que o fazer proporciona numa constante interação 

entre sujeito e obra, como num jogo que perpassa por decisões, erros e acertos, retornos e 

retoques com os quais o artista se depara durante o processo. Porém, sempre acontecerão 

processos que transbordarão nossa própria atenção e é preciso então saber que algo sempre 

escapa por entre os dedos, como por exemplo, a certeza de que projeto de arte sabe muito bem 

onde se quer chegar – uma tarefa impossível para a arte. 

 

Considerações 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, ainda permaneço minha atenção voltada para 

a relação entre artista e obra, e ainda assim, interessado no conhecimento de si. Neste artigo, a 

reflexão voltou-se para o contato entre o sujeito e objeto mediado pela experiência, com o 

intuito de apresentar o conceito de autopoiesis para pensar o processo criador tanto da obra, 

quanto de si mesmo. Entretanto, há outros caminhos possíveis para pensar sobre a relação 

direta do indivíduo com a experiência dentro de uma práxis vital. Assuntos que se referem a 

outras linguagens do campo das artes visuais são igualmente importantes para pensar o fazer 

artístico como plataforma de autoconhecimento. Esses outros tópicos farão parte de outros 

artigos investigativos. 

Neste momento vejo que ainda há muitas perguntas que incentivam a pesquisa, pois 

este trabalho se encontra em seu processo embrionário, levantando questões, buscando 

informações e diálogos pertinentes através de teóricos que simpatizam com o objeto. Logo de 

antemão, é possível perceber que há um grande horizonte pela frente, cujo esforço requer uma 

831



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

análise minuciosa, sutil e delicada de seus fatores, internos e externos, à criação preservando a 

observação de sua natureza caótica. Por outro lado, é preciso ter aprofundamento necessário 

aos campos da cognição e da complexidade e, principalmente, a outros assuntos que gravitam 

em volta do núcleo da pesquisa, como no caso da relação sujeito e obra, experiência, criação, 

autoconhecimento, linguagem e utilização dos conceitos operacionais. Para que, em seguida, 

este trabalho possa graduar-se em outro patamar, buscando linhas de força que somem a esse 

processo a oportunidade de refletir diretamente os trabalhos e escritos de artistas. 
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Grupo de Trabalho de Poéticas 
 
Resumo 
Traçamos nesse trabalho um percurso para perceber as relações entre arte e cultura no pensamento 
corpo-palavra, tendo como mapa a exposição itinerante Cartas ao Corpo, proposta pelo Laboratório de 
Arte Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Falamos de nosso processo de 
criação artística, que se inicia em uma prática pedagógica (como alunas, bolsistas de pesquisa e 
monitoria) por meio da devolutiva dos alunos, com a entrega de cadernos para a disciplina Introdução 
ao Estudo da Corporeidade dos cursos de Bacharelado em Teoria da Dança e Licenciatura em Dança. 
A leitura dos cadernos torna presente o desejo de apurar um pensamento sobre corpo-palavra. 
Entendemos que palavra e corpo se encontram como modos de se dizer ao vigorar da linguagem, 
assim como cultura se faz no corpo e dimensiona suas possibilidades histórico-narrativas de 
percepções do mundo. Tratamos de estados de correspondências, para uma criação artística, a 
exposição é onde circulamos essas narrativas que se entrelaçam nesse espaço–tempo, nela se faz 
possível múltiplos olhares e composições. É na encruzilhada que se dá a construção de narrativas. 
“Cartas ao corpo” cria-se e estende-se nesse chão de pensamento que é contorno, mapa que se abre a 
cada novo encontro em nossa itinerância. 
Palavras-chave: Narrativa. Correspondência. Dança. 

Introdução 

Você me disse, enquanto te lia, que seu corpo nasceu de poesias. Tem ondas em 
você. Só se consegue mergulhar fundo no corpo com dicionário? Apesar dessa 
complexidade toda de ser poesia, é corpo criança, pequeno. Começa a entender o 
que te dizem os movimentos outros. É mar profundo com vários fluxos de ti.  
(J.M.S, Laboratório de cartas 3, 2015). 

                                                 
1 Doutora em Poética, na Faculdade de letras da UFRJ. Professor adjunto nos cursos de Bacharelado em Dança. 
Bacharelado em Teoria da Dança e Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Coordenadora e pesquisadora no Laboratório de Arte Educação – LAE/UFRJ. E-mail: m_ignez@oi.com.br 
2 Graduanda em Educação Física Bacharelado pela UFRJ. Integrante do Laboratório de Artes Educação - UFRJ. 
E-mail: isabelapeixoto9@gmail.com 
3 Graduanda em Dança Licenciatura pela UFRJ. Integrante do Laboratório de Artes Educação - UFRJ. E-mail: 
juliamatiassilva@gmail.com 
4Graduanda em Educação Física Bacharelado pela UFRJ. Integrante do Laboratório de Artes Educação - UFRJ. 
E-mail: thaisps49@gmail.com 
5Graduanda em Educação Física Bacharelado pela UFRJ. Integrante do Laboratório de Artes Educação - UFRJ. 
E-mail: thaisps49@gmail.com 
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Abro teu corpo papelão, imerso em um turbilhão de palavras quase sem respiração. 
Mapeio barcos e palhaços.  
Pirata desbravador de mar que se lança no mistério das águas, na ação de caçar, 
coloca-se na travessia, transpassa ondas para narrar suas histórias.  
Narrativas que cruzam estradas retilíneas, na busca do circo viajante, do palhaço de 
nariz vermelho arredondado, brincante de picadeiro, que reage no jogo de pernas e 
braços um passo movimento, que coloca na tensão o leve ar que pesa no espaço. 
(T.P.S, Laboratório de cartas 3, 2015) 

 

Procuramos aqui tecer pensamento sobre corpo-palavra. Uma reflexão que nos dispare 

ao processo de criação, pois, não temos a ambição de conceituar, e sim buscar na relação 

corpo-palavra possibilidades da obra artística, obrar-se, operando sentidos e criando relações 

entre carne e metáfora, para um fazer artístico cultural. E é justamente pela corporificação que 

iniciamos o texto com cartas feitas por nós, pois esse fazer é o que relampeja a produção da 

ideia corpo-palavra. 

O que nasce a partir da palavra é muito maior do que ela significa propriamente. A 

palavra é um entre:  
"A palavra tem em sua formação o verbo grego para-ballen ('estar jogando junto a, 
no entre'), de que se originou a palavra latina parabola, ou seja, em sua origem já é 
possível entre-ver, entre-ler, entre-escutar possibilidades de jogo com a palavra e 
tirá-la do lugar comum das massificações e regras gramaticais que vulgarizam e 
aniquilam a criatividade." (GUIDA, Angela. Palavra. In. Convite ao pensar. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2014. p.185) 

 

Na etimologia da palavra já somos lançados à necessidade de uma travessia que não se 

basta ao que está ali, meramente escrito ou lido. O desenho no papel, palavra, faz sentido nos 

sentidos do corpo, a partir da leitura, no corpo, a palavra ganha tridimensionalidade, contorno. 

É no entre-ver, no entre-ler e no entre-escutar que tudo se traça e foge. O que nos move à 

alguma coisa que está por trás da palavra que se faz presença na experiência. E assim como a 

palavra ganha corpo, o corpo torna-se palavra, reunindo nas suas falas, às medidas de seus 

agenciamentos nas tantas palavras. As intensidades do ser corpo são o que há de entre na 

palavra. Posso ter "Abro teu corpo papelão". O devir papelão só é corpo nessa possibilidade 

de narrativa. Literalmente o que se tem no corpo é o entre, o que dá sentido a palavra papelão 

não é apenas a condição material do papel, são as qualidades de vivência que a palavra nos 

apresenta, a fragilidade em sua fisicalidade, o papelão em que o morador de rua deita, um 

abrigo, um lixo, um livro, uma caixa de armazenamento, etc. A palavra é parábola, escritas 
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que trazem em suas passagens o sentido de uma narrativa, um lançar de algo no espaço, 

desenhando curvas, uma linha sinuosa que não liga diretamente um ponto a outro, lançando-

se a partir do corpo para os sentidos e subjetivações do mundo. A palavra é simultaneamente, 

corporificação e mundificação, ao corporificar-se e mundificar-se deixa-se eclodir, não é 

apenas a palavra que queremos, a palavra é a isca para um dizer.  

“Então escrever é um modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o 
que não é palavra. Quando essa não-palavra - a entrelinha - morde a isca, alguma 
coisa se escreveu. Um vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar  
a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-
a o que salva então é escreve distraidamente." 
(Lispector, 1998, p.20)  

 

A palavra como conceito, fecha uma significação e empobrece a leitura, mas, a palavra 

enquanto corpo é abertura de questões, desdobramentos que possibilitam o ler no sentido de 

ver o mundo como obra. Como obra é atravessamento que nos envia à travessia de um dizer 

por meio das diferentes relações criadas, a palavra é o caminho para dialogar-se no mundo 

enquanto corpo. Não é sobre o que ela escreve enquanto estado de dicionário e de gramática, 

mas é sobre a possibilidade de escrita dinâmica e autêntica, a criação da palavra se dá na 

experiência ela tem que ganhar ação, no corpo, no desejo de se dizer.  
“Manoel de Barros, o poeta da ‘despalavra’ recorda-se, com pesar, do prejuízo que a 
mera palavra-nome causou a sua época de menino. A mera palavra-nome fez 
desaparecer o rio que passava em seu quintal, para a chegada da enseada: ‘[...] não 
era mais a imagem de uma cobra de vidro/ que fazia uma voltar atrás da casa./ Era 
uma enseada./ Acho que o nome empobreceu a imagem’ (BARROS,2010,p.303)” 
(Guida, 2014,p.186) 

 

Só posso dizer que uma mesa é uma mesa, pela experiência que deixa fazer no corpo, 

sentido, na descoberta da existência do objeto e de suas propriedades, caso contrário a mesa 

pode não ser, não ter sentido, não ser abertura de possibilidades. Reinteramos que a palavra se 

faz no corpo, a mesa muda à medida que as experiências com ela se tornam diferentes. Corpo 

é tensão, entre ser e não ser, é linguagem que nos permite a descoberta do entre-ver no 

mundo.  

 

Cadernos, cartas e narrativas. 
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Esses corpos, na experiência do narrar-se, trazem como devolutivas da disciplina 

Introdução ao Estudo da Corporeidade dos cursos de Bacharelado em Teoria da Dança e 

Licenciatura em Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a elaboração de um 

caderno como espaço de registros; são reflexões feitas a partir das experiências realizadas nos 

processos vivenciados em aula. O caderno narra uma trajetória pessoal, na concretude de sua 

corporeidade. A construção da narrativa define o lugar do corpo na relação tempo e espaço. O 

narrar como simultânea percepção e criação de sentido, do presente constante do se fazer 

corpo na memória que vigora. A memória traz a escrita de um processo histórico e cultural no 

corpo. Narrar é corpo, tão corpo que não se basta às palavras, é criação de entrelinhas que 

encontra nos caminhos de linguagem o dizer de um tempo que se mostra no cultivar do corpo.  

Assim sendo, os cadernos são construções de narrativas da travessia feita a partir das 

propostas e das disponibilidades desses corpos se lançarem a experiência do ver-se, como um 

olhar sensível a sua dimensão artística e cultural.  

Os cadernos que chegavam até nós, retratavam em seus formatos distintos a 

pluralidade de identidades. Por exemplo: um aluno -A.S.- entregou-nos um saco transparente. 

Na parte de fora ele havia escrito reflexões de suas experimentações com caneta pilot e dentro 

do saco pipocas e penas se misturavam, o saco era fechado com sisal. Não eram as palavras 

do saco que mais importavam, mas, a construção de sentido que a obra fazia vigorar em sua 

totalidade. Ele fala de seu corpo na experiência corporificada a partir de temas culturais com 

base religiosa, se só houvesse as palavras não seria o mesmo corpo. É, a partir da leitura de 

mundo que esses cadernos ampliam nossa visão da corporeidade estreitando as relações entre 

linguagem e cultura, norteando os estudos do processo de criação da exposição Cartas ao 

Corpo.  

Iniciamos esse percurso delimitando um período para a leitura dos cadernos, durante 3 

meses do ano de 2016. Selecionamos os cadernos do ano anterior, 2015, sendo o recorte 

necessário, pois, ao todo tínhamos cerca de 300 cadernos que se iniciaram em 2011. Por tratar 

de processos mais próximos, entendemos uma coerência ao elencarmos os mais recentes, 

tanto em nossos estudos como bolsistas, quanto na devolutiva do planejamento pedagógico da 

disciplina a partir das experiências das alunas e alunos. Aparece para nós nos cadernos o que 

foi mais valoroso para eles, o que virou corpo, compreensão, possibilidade de estar e se dizer. 
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Palavras, riscos, desenhos, objetos, em uma construção de uma escrita criativa na narrativa do 

próprio. 

Nosso processo metodológico para a leitura dos cadernos teve início com a construção 

de uma tabela onde eram colocados os nomes dos alunos, período em que cursaram a 

disciplina (2015.1 ou 2015.2), características físicas dos cadernos – para que a identificação 

na prateleira seja mais ágil – e algumas observações sobre o conteúdo dos cadernos. Nessa 

tabela também foram colocados os nomes das monitoras que vasculharam o material. A 

primeira a ler o caderno era responsável pelo preenchimento dos campos descritos 

anteriormente, cabendo às outras apenas marcar “ok” em seu nome para constar leitura. Ao 

lermos os cadernos tínhamos em mãos uma ficha, que preenchíamos durante a leitura, como 

um resumo, um fichamento, podendo conter nessa ficha impressões da leitora e trechos do 

caderno. Aqui iniciamos um processo de experiênciação criando estados de correspondência, 

que necessitam em sua prática a leitura como encontro de corpos, em um jogo de composição, 

estabelecendo nas ações desenvolvidas um lugar onde o corpo se coloca em posição com as 

coisas.  Essa posição gera a ação como possibilidade de acesso ao corpo-mundo, na relação 

com o outro em uma leitura que deixa rastros. Os rastros que se misturam no corpo criam 

espaços de novas escritas e dão visibilidade a tessitura de um pensamento sobre arte e cultura. 

Nossos corpos já são a palavra do outro e nossas primeiras palavras, nesse processo artístico, 

já vieram de outros corpos, outras experiências, que de alguma forma também nos eram 

corpo, à medida que participamos da construção de pensamento das ações propostas àqueles 

corpos. Na correspondência há interlocução de experiências, trocas, diálogos, intercâmbio de 

narrativas. 

 

"Meu reflexo em você é meio despedaçado. 
Ora sou eu, ora és tudo. 
É nós em com-posição. 
Gosto dos caminhos em papeis coloridos, busco essas cores também. 
Coerência ? Valeu a dica. Não a tenho encontrado. Corpo coerente? Caminho 
coerente? 
COERÊNCIA 
Confluência 
Coincidência 
É possível ser coerente? 
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Como eu posso me fazer caber nessas formas? Nessas nossas experiências. Talvez 
fique confortável quando não precisarmos mais caber. Ou quando caber for sempre à 
lápis. Quebrou a ponta desestabilizou minha escrita." 
(B.P. Laboratório de cartas 2)  

 

Depois que todos os cadernos elencados foram fichados, partimos para a 

experimentação da correspondência pelo corpo. Em encontros do Laboratório de Arte e 

Educação – UFRJ (a qual a disciplina Introdução aos Estudos da Corporeidade é vinculada na 

imagem da coordenadora do laboratório e professora Maria Ignez de Souza Calfa) onde 

oficinas de criação coletiva foram feitas. Escrevíamos e dançávamos cartas para aqueles 

corpo-fichas, nascidos dos cadernos dos alunos. A arte, a palavra e o corpo são pensamentos. 

E o pensamento é o dizer e o perceber de cada corpo. Deste modo, cria-se o diálogo onde é 

possível dizer com o nariz, ouvir com o pé, escutar com a boca, tatear pela coluna vertebral, 

outras maneiras de operar nas leituras de mundo, um olhar sobre a cultura e a identidade. As 

palavras das fichas encontravam morada em nossos corpos e na medida em que era lido o 

sentido era (re)significado em novas escritas. Dividimo-nos em grupos de trabalho, de duas 

em duas, as bolsistas planejavam provocações para esses encontros de criação, a cada novo 

encontro uma bolsista da dupla anterior era mantida e outra entrava como proponente, para 

que houvesse uma continuidade no pensamento das propostas desenvolvidas em práticas 

corporais. O objetivo final era a produção de cartas a cada encontro. Cartas para as fichas, 

cartas pelas experiências vividas ali, cartas a partir das cartas que tínhamos escrito. Nossos 

corpos se misturam e as fronteiras entre eles se borram. Nesse processo a escrita bibliográfica 

torna-se a criação artística, então não é mais uma experiência pessoal, na exposição é sobre 

mundo. É qualquer coisa sobre eu-você. A mistura de corpos é dolorosa, nesse processo de 

escrita a leitura deixa traços nos rastros ali desenhados, o atrito é o encontro, que deixa grafar 

no espaço-tempo o sentido de correspondência.  
O corpo é cheio de distâncias. 
Corpo fissura, buraco. Corpo distâncias. 
Nós somos distantes como a mão é do pé. Nós somos tão distantes quanto próximos. 
Como a mandíbula é tão distante quanto próxima do estômago. 
Corpo fissura, distante. Repleto de lugares que eu não fui. Eu não sou de ir. Talvez 
meus pés gostem de ficar. De permanecer. Os lugares que eu nunca fui me dão 
saudade. 
O corpo é feito de distâncias. Distâncias entre a mão e a orelha. Entre o indicador e 
o mindinho. Entre um braço e outro tem um tronco de distância. Entre. 
(N.S. Laboratório de Cartas 2) 
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As cartas produzidas se desdobraram em novos modos de correspondência. A 

exposição “Cartas ao Corpo” busca caminhos para o diálogo. Corpos em conversa. Nossas 

conversas são inicias na relação corpo e objeto, objetos esses que dizem, criam sentido, têm e 

são palavras que se concretizam em ações dialógicas.  

 

A exposição como mapa 

Sobre os objetos: Os postais anunciam o corpo como lugar: onde eu estive foi o corpo, 

e é a partir dele que te escrevo; Os lambe-lambes são corpos que falam da passagem, no 

cotidiano mensagens simples e diretas para ver e partir, atravessamento pelo apelo com a 

palavra; Fotos de corpos misturados e escritos, o processo de correspondências que nos trouxe 

uma narrativa misturada, uma autoria coletiva e um múltiplo corpo na pluralidade de um 

dizer; Um manequim, corpo inumano, em uma trama de fios que corporificam palavras, uma 

cartografia de sentidos criados em um corpo; Um chão de corpos, um chão escrito, com 

texturas diferentes que grifam as passagens, o chão que você está pisando não está ali à toa é 

para ser lido por esse emaranhado de diferenças, é um chão de pensamentos; E a voz entoa 

como forma de convite a uma escuta, o romper do silêncio, de lançar as cartas para fora desse 

corpo inumano, uma leitura que chega pelo ar, mesmo que seja só uma passagem, as palavras 

se lançam como a isca para capturar. 

A imagem que surge para pensarmos a exposição é a encruzilhada. A encruzilhada 

requer um espaço específico, um espaço onde necessariamente há o encontro para o 

acontecimento de algo. Na rua é necessário um entrecruzamento de caminhos para a 

encruzilhada. Uma linha cortada por outra, um nó, uma trama, só podem acontecer se neles há 

um atravessamento. Por isso acreditamos na encruzilhada de narrativas, o encontro desses 

modos de dizer, dessas escritas, desses modos de ser cultura, leituras e releituras de uma 

experiência corpo. A exposição é a possibilidade de narrar novamente um instante capturado 

do corpo. O é e o não é do corpo-palavra no espaço se abrindo ao diálogo, as histórias que se 

fazem no tempo. As diversas formas de se dizer da experiência em obra, viabilizam a 

circularidade das narrativas. Assim como as mestras e os mestres populares que a cada vez 

que narram um saber inauguram ali, novamente, um novo daquele saber. Dizem de algo já 
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conhecido, mas, que ganha novos contornos, detalhes, a cada novo narrar. Uma palavra que 

aposta em outro lugar é outra palavra. Nesse sentido, Cartas ao corpo, como uma exposição 

itinerante, ganha novas dimensões a cada lugar que habita. A encruzilhada das narrativas 

também é circulo, pois, está no encontro das linhas um eixo para riscar com o compasso o 

circulo. Na rua a encruzilhada é possibilidade de rotatória. Como caminho, espaço e tramas, é 

na ida para o encontro de novos corpos e leituras que as obras se fazem e refazem em novas 

narrativas, qualquer coisa entre eu e você se torna nós.     

 

Considerações 

Cartas ao corpo, até pelo nome, propõe uma leitura. Uma leitura que não estabelece 

parâmetros de hierarquização e letramento dos sentidos sensoriais, para se ler mundo 

precisamos do corpo inteiro. Ler-se na experiência corporal, a partir da exposição, criando 

espaço de um corpo história na possibilidade de leitura de um corpo-a-corpo. Não é mais só 

sobre o olhar, estamos criando território corpo: corpo história, corpo cultura, corpo arte. 

Nessa composição o que pensamos é um estar em posição com as coisas, criar modos 

de escrita e leitura a partir do corpo e do exposto, um posicionar-se que é tomar partido para 

construção de uma narrativa no espaço e no tempo. O processo de construção é o atravessar-

se e o expor-se simultaneamente, dançar obra, dizer dança, obrar corpo, dizer corpo, não 

existem mais limites para a Linguagem.  
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CORPO-PERCURSO1: A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA NA INFÂNCIA E A 

TRANSFORMAÇÃO DO COTIDIANO 

 
Juliana Mendonça de Castro Palhares 2 - UFMG 

 
Grupo de Trabalho de Poéticas 

 
 
Resumo 
A experiência artística na infância e sua capacidade de provocar a construção de novos 
sentidos para o espaço do cotidiano são abordados a partir do relato e análise da 
experimentação Corpo-Percurso. O trajeto corriqueiro da rua até chegar a escola é 
[re]significado a partir da sensibilização do caminho através de materiais e proposições 
expressivas. A experimentação artística vivida por crianças de 1 a 3 anos na disciplina de 
artes visuais na Educação Infantil da Escola da Serra (Belo Horizonte/MG) é discutida a partir 
de conceitos sobre o corpo, o desenho infantil, a concepção de mundo na infância e a 
experiência artística e estética. 
 
Palavras-chave: Infância. Experiência Artística. Ensino de Arte. 
 

 

Corpo-Percurso: exercícios para olhar a travessia 

 

 
O caminhar pressupõe que a cada passo o mundo mude em algum aspecto  

e que algo também mude em nós. 
(Ítalo Calvino) 

 

 

O caminho entre a rua e a escola para a criança pequena, traz em seu território o 

desafio do deslocamento das terras conhecidas da família para o campo aberto ao encontro 

com outras crianças, objetos, espaços e adultos. A partir do olhar e da reflexão sobre este 

trajeto nasceu a proposição do experimento Corpo-Percurso, realizado em 2013, com 

                                                 
1 As palavras em itálico ligadas por hífens foram “criadas” pela autora e pontuam o estabelecimento de uma 
relação, uma continuidade entre suas partes. A exceção é a expressão ser-no-mundo que pertence a Edmund 
Gustav Albrecht Husserl (1859-1938). Husserl foi um filósofo e matemático alemão que criou e estabeleceu a 
escola da fenomenologia. 
2 Doutoranda em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG. Mestra 
em Artes e Bacharel em Desenho pela Escola de Belas Artes da UFMG. 
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dezenove crianças de 1 a 3 anos, na disciplina de artes visuais, na Educação Infantil da Escola 

da Serra3. 

Corpo-Percurso propunha a transformação do trajeto entre a rua, a escola e o ateliê em 

um território sensível aberto à experimentação, à grafia e ao desenho do corpo-criança em 

movimento. Tal como Calvino (2010), em seu conto “Os mil jardins”, que fez da travessia do 

jardim um território em devir sempre aberto a [re]criar o seu percurso, fazendo da trilha “um 

dispositivo para multiplicar o jardim, sem dúvida, mas também para subtraí-lo à vertigem do 

infinito”. (CALVINO, 2010, p. 185). Corpo-Percurso ao ser atravessado pelo corpo-

polimorfo da infância torna-se o jardim em devir de Calvino (2010) onde a razão essencial de 

sua existência é a própria travessia.  

Para compreender as palavras que relatam a travessia das crianças é necessário 

conhecer os olhos de quem as observa, instiga e acolhe. Começamos por reconhecer como 

primordial o território do corpo nas experiências artísticas da infância. Na criação de nossa 

tessitura como ser-no-mundo, o corpo é a urdidura essencial que acolhe e traz em suas linhas 

os afetos, os jardins, os tempos e os encontros. No corpo da infância encontramos nossas 

primeiras grafias: traçados de continentes que fazem dos cheiros, dos gestos e do 

maravilhamento dos olhos a matéria poética de invenção de suas terras. 

Nosso corpo-criança se lança no espetáculo do mundo, compreendendo seu espaço 

como um campo onírico que traz em si o entrelace entre a realidade e o imaginário. O mundo 

na infância segundo Merleau-Ponty (2011) é um ser vivente que acolhe os objetos concretos e 

inventados, manifestando-se como o território indiscriminado de todas as experiências.  

Ao experimentar o mundo de forma onírica, a criança cria corpos que perpassam o real 

e o imaginário e assumem infinitas formas, sem pausar definitivamente em nenhuma delas: 

“A criança não vive no mundo de dois polos do adulto desperto: ela habita uma zona híbrida, 

que é a zona da ambiguidade do onirismo”. (MERLEAU-PONTY, 2006-a, p. 225). A criança 

se veste de um corpo polimorfo, que contém a criança mesma, o mundo e o outro. 

Se não há rememoração, tampouco há recalque das lembranças; a 
criança não pode lembrar-se, justamente porque não se dissocia dos 
objetos. A dissociação, na criança, é ulterior; sucede à unidade 

                                                 
3 A autora é coordenadora de Arte e professora de artes visuais da Escola da Serra desde 2002, atualmente 
encontra-se em licença para cursar o Doutorado. 
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primordial; ocorre com o fim do egocentrismo, na forma de cisão 
entre o imaginário e o real (MERLEAU-PONTY, 2006-a, p. 155). 
 

O mundo da criança não possui fronteiras em seus continentes, e, por ser, ao mesmo 

tempo, ele mesmo e o outro, suas vivências não assumem valores de representação: a criança 

é. Com olhos para morar no desconhecido, a criança saboreia e se delicia com o mundo. O 

olhar da infância habita e se torna morada para cada objeto encontrado. Os territórios férteis 

da imaginação que habitam as crianças potencializam todos os encontros em possibilidades de 

vir a ser: devir. Seu olhar torna o objeto seu espelho, e a criança ocupa seu espaço imaginário, 

transformando-o em saber vivido, em saber corporificado. 

Em Corpo-percurso o trajeto do cotidiano transformou-se em um campo de tessitura 

do imaginário e do real. Ao potencializar de forma sensível o caminho corriqueiro através de 

materiais expressivos que possibilitaram a [re]criação da travessia, Corpo-percurso provocou 

os corpos-polimorfos das crianças a se metamorfosearem em infinitos corpos-travessia, a 

criarem sentidos diversos e mutáveis para a ação de caminhar, de ocupar o espaço e de 

transformar o movimento em grafia. 

As linhas, manchas e grafias que surgiram em Corpo-percurso não são aqui 

compreendidas como a representação de uma experiência, elas são parte da própria 

experiência e revelam de maneira expressiva a travessia de cada criança. Ao desenhar, a 

criança explicita na grafia sua relação de afeto com o mundo e com o outro. O desenho 

infantil não se estrutura na representação: é uma manifestação viva da relação criança-mundo. 

A criança é o desenho, e essa polimorfia expressa sua percepção das coisas, do outro e de si 

mesmo. O desenho visto como expressão do espaço vivido permanece morada aberta para o 

olhar e para a metamorfose.   

É no desenho realizado pela criança que Merleau-Ponty encontra a melhor 
expressão da percepção infantil. Ele mostra o modo como a criança vê e 
percebe o mundo, não como uma cópia ou reprodução, mas como um fiel 
espelho de sua afetividade e não de sua intelecção (GICOVATE, 2001, p. 
10). 
 

O mundo experienciado pela criança revela-se como espaço para o afeto: aberto e 

inesgotável. Neste ponto, assemelha-se à experimentação do espaço vivida pela pintura 

moderna: “o espaço sensível ao coração”. (PAULHAN, 1990, p.174). Expressar-se na 
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infância é como ver, tocar, saborear: a expressão é um constituinte natural do corpo-criança. 

No espaço amplo do mundo, o desenho da criança se constrói na tessitura da liberdade e dos 

sentidos: desenhar para a criança é uma maneira de significar o mundo.  

A experimentação Corpo-Percurso é aqui compreendida como um espaço para o 

sensível, para a vivência do sensório, da percepção, do corpo, da emoção, da expressão e da 

construção de sentidos. Ao olhar a experiência como “[...] a passagem da existência” 

(BONDÍA, 2002, p. 25), podemos contemplar a infância e sua potência de se entregar ao 

desconhecido, de percorrer o mesmo caminho e ainda assim criar novas possibilidades para 

atravessá-lo, de se entranhar no outro e tornar-se sua própria pele e fazer do corpo o percurso 

para desenhar a vida. 

 

 

Corpo-percurso: travessias imaginárias para o cotidiano 

 

 

A expressão reta não sonha. 
(Manoel de Barros) 

 

 

 Olho os meninos chegando à escola. A trajetória percorrida entre a rua e sala de aula 

revela mochilas que se confundem com os corpos pequeninos, abraços longos que tentam 

tornar eternos os encontros, alegrias que habitam o corpo ao ver seu colega querido.  

 O desafio de fazer a travessia entre a casa e a escola e de entregar-se 

desprendidamente ao exercício de experimentar o outrem desconhecido, instigaram reflexões 

sobre o caminho corajoso que as crianças de 1 a 3 anos percorrem todos os dias para chegar à 

escola. O desejo de tocar e transformar essa trajetória em uma experiência estética levou à 

criação da experimentação denominada Corpo-Percurso. 

 Pensar em uma proposição como Corpo-Percurso só é possível a partir da concepção 

da experiência artística como um espaço para a construção e de sentidos e de saberes na 

infância que agrega em seu campo a emoção, o imaginário, o real, o corpo, a matéria 

expressiva, a metáfora, a percepção, os sentidos e o pensamento. Segundo Dewey (2010) a 
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experiência estética possui um vínculo profundo e inseparável com o ato de criar, ou seja, 

uma experimentação estética implica na construção de novos saberes e sentidos. 

A experiência estética pode ocorrer em várias situações e áreas de conhecimento, no 

entanto, no campo da Arte ela se diferencia devido à presença de um material potencialmente 

expressivo. Na experiência artística o “material objetivo transforma-se no conteúdo e no 

material da emoção” (DEWEY, 2010, p. 159), a relação estabelecida com a matéria à torna 

uma matéria expressiva. A matéria é parte importante da experiência artística, pois ela é o 

veículo para a construção da expressão. A [re]significação da matéria, na experiência artística, 

se manifesta como uma construção metafórica associada à imaginação, aos sentidos e ao 

intelecto. 

Segundo Bondía (2002) a experiência é uma vivência encarnada que não pode ser 

separada do seu sujeito. O corpo é a nossa matéria para ser-no-mundo, é em sua carne, sua 

emoção e reflexão que podemos construir o sentido de uma experiência.  O entendimento do 

corpo como um espaço expressivo aproxima-o da obra de Arte (MERLEAU-PONTY, 2011): 

em ambos, o que exprime e o que é exprimido não podem ser separados, estabelecem uma 

existência contínua no próprio sujeito. Portanto, uma criança que estabelece uma relação com 

a Arte através de vivências que possibilitem a investigação de objetos artísticos e materiais 

expressivos amplia o espaço sensível e expressivo de seu corpo.  

A Arte como parte pulsante do mundo ocupa o corpo estendido da infância e o 

percorre trazendo deleite estético e ampliando as variações perceptivas do olhar. O espaço 

expressivo da obra ou da experiência artística percorre o pergaminho sensível do corpo-

criança e juntos constroem novos sentidos para as coisas, para o outro e para si mesmo: a 

experiência artística transforma o corpo-devir da infância em um território estético.  

Corpo-Percurso foi estruturado como uma proposição de experimentação artística que 

através de sua matéria potencialmente expressiva provocou o corpo, a percepção, o sensorial, 

a emoção, o imaginário e o pensamento das crianças, tornando possível a [re]construção de 

sentidos para o caminho percorrido cotidianamente. 

A ideia da passagem, da travessia que percorre uma experiência habita o caminho a ser 

vivido em Corpo-Percurso. O papel que conduz a travessia em Corpo-Percurso é contínuo, 

ininterrupto como o tempo na infância, que traz o passado, o presente e o futuro sem tecer 
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suas bordas limitadoras, contendo em seu corpo todos os tempos do mundo. A superfície 

branca e lisa do papel que se estende por muitos e muitos metros reinventa o trajeto rotineiro, 

abre novas possibilidades de se percorrê-lo e conhecê-lo: o caminho do dia a dia se transforma 

em um território desconhecido e aberto à construção de novos sentidos. 

 

     
Imagem 1: Corpo-Percurso. 
Fonte: PALHARES, 20134. 

 
 Para receber os gestos do corpo estendido da infância, pincéis foram alongados para 

que pudessem caminhar, lado a lado, com cada criança que se propunha a encontrá-los. Na 

trajetória do suporte branco, bacias e potes com tintas guache em cores variadas foram 

disponibilizadas para quem quisesse experimentá-las. O desejo era transformar em grafia, em 

mancha e pausa, o ato de atravessar o caminho, de fazer a travessia entre o espaço da rua e da 

família para entrar no território desconhecido, onde a criança se encontra com seus pares e 

caminha junto com outrem. 

 A travessia se transmutou em desenho, em imagem de um caminho percorrido em 

terras oníricas onde habitam o visível e o invisível. As linhas narram e acontecem 

                                                 
4 As imagens presentes no artigo pertencem ao acervo pessoal da autora. As crianças retratadas tiveram o uso de 
suas imagens autorizadas por seus responsáveis através de documento de autorização de uso de imagem 
devidamente preenchido e assinado. 
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simultaneamente ao próprio ato de conhecer e construir o percurso. Em um tempo que traz 

todos os tempos, e ao mesmo tempo não se fixa em nenhum, em um mundo que traz o real e o 

imaginário em uma mesma tessitura. 

 

 
Imagem 2: Corpo-percurso.  
Fonte: PALHARES, 2013. 
 
 O desenho se veste da polimorfia da infância tornando-se um território aberto à 

construção de sentidos: por vezes se faz caminho, em outras revela o encontro entre os 

corpos-crianças, para então no momento seguinte se tornar estrada para as formigas recém-

descobertas. A grafia mutável da infância se dispõe a ser o que ainda não sabe, a se 

transformar no invisível que salta aos olhos e revela a poética dos primeiros anos de vida. 

 O encontro do corpo-criança com o material expressivo se assemelha ao encontro na 

infância de Derrida (DERRIDA apud SERRA, 2014) com o ladrilho invertido do alpendre de 

sua casa: ele abre a possibilidade de se transmutar a ordem, de transformar a matéria cotidiana 

em campo para a construção de despropósitos e fazer do olhar algo que se demora, que 

suspende o tempo ordinário, para se perder nos contornos e entornos da imagem.  
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Imagem 3: Corpo-percurso.  
Fonte: PALHARES, 2013. 
 
 O corpo-criança possui uma capacidade esplêndida de se maravilhar com seus 

encontros. O mesmo caminho percorrido todos os dias torna-se um primeiro caminho a se 

conhecer quando é atravessado pelas linhas da infância. As grafias traçam o imprevisto, 

constroem possibilidades para manifestar o que ainda não foi visto, construindo territórios que 

trazem em suas terras o impalpável, o que não pode ser apanhado, mas que ainda assim existe 

e pulsa entre suas linhas. 

O desenho na infância torna-se testemunho de um instante vivido. Ele revela os 

sentidos de uma experiência, transmuta-se em matéria afetiva e tátil construída no tempo 

exato de sua existência. A criança lança o corpo no encontro com a grafia e transforma a 

finitude da vida em traços de beleza. 

 

 

Corpo-percurso: algumas considerações 
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 A observação e análise da experimentação vivida em Corpo-Percurso apontam para a 

importância da presença da Arte e consequentemente da experimentação artística no currículo 

da Educação Infantil. O corpo-criança expande ainda mais seus territórios quando toca e é 

tocado pela experiência ou pela obra de Arte. A possibilidade de criação de novos sentidos e 

saberes a partir da experiência artística amplia significativamente a compreensão, a 

percepção, o imaginário e o pensamento da criança sobre si mesma, o outro e o mundo.  

 Outro aspecto importante que poderá ser analisado em outra publicação é a 

experiência do artista-professor que observa a experiência artística das crianças: “para 

perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência”. (DEWEY, 2010, p. 137, 

grifo do autor). Em Corpo-Percurso o meu corpo-artista-professora também se tornou 

sujeito de uma experiência do olhar. As travessias de cada criança provocaram sensações, 

imagens, emoções, pensamentos e percepções, fazendo com que o caminho cotidiano que foi 

percorrido e transformado na experimentação também se revelasse novo para os meus olhos. 

Refletir e discutir sobre o que o artista-professor escolhe olhar e colher em suas observações 

pode revelar aspectos importantes sobre sua metodologia de trabalho, sua concepção sobre a 

infância e sua reflexão sobre a importância da Arte dentro da escola regular. 
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Resumo 
 
Este artigo pretende refletir sobre a existência, a importância ou a própria ausência do corpo e suas 
possibilidades dentro de um limite de tempo ou espaço pré-estabelecido. Trabalhar essa temática 
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vivemos. O projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica São Judas Tadeu, em Lages-SC, 
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qualquer equipamento de multimídia e inseridos em um blog específico. A avaliação foi 
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Introdução 

Este texto surgiu a partir dos resultados do Projeto: Criando Videocriaturas: Da 

Performance à Multimídia. A princípio foi realizada uma análise do livro didático: Arte por 

toda Parte, volume específico para os estudos do 9º ano. Cada aluno manifestou as suas linhas 

de interesse a partir dos conteúdos programáticos. Em debate, foram elencados os assuntos 

conforme as escolhas feitas pelos alunos e as possibilidades de práticas artísticas interligadas 

as temáticas específicas. De comum acordo, a opção foi arte do corpo, tendo como base as 

Vídeocriaturas de Otávio Donasci. 

O fato gerador de tais proposições surgiu pelo questionamento: Por que em Artes o 

professor precisa apresentar à Escola, um Planejamento Anual e segui-lo rigorosamente, se 

trabalhamos com a Proposta Rizomática? Recebemos um livro didático: Por Toda Parte. 

Como utilizá-lo enquanto ferramenta, sem aniquilar-se a ele e sermos meros conteudistas? 

 Este trabalho foi desenvolvido com foco na motivação do aluno no processo ensino-

aprendizagem. Desta forma, nos reunimos: professora e alunos para fazermos uma análise do 

livro didático, traçando uma cartografia dos caminhos da arte, segundo os alunos. No 

levantamento de dados feito por eles, o que mais atraiu foi “Arte e Multimídia”. As suas 

aproximações com a tecnologia e o fato de vivermos em um mundo conectado, desencadeou 

nosso estudo. Extraímos dali algumas ideias e discutimos novas possibilidades, envolvendo 

arte contemporânea, conceitual, Body art, performance, happening, multimídia, a professora-

artista, o repertório dos alunos, suas pesquisas e experimentações. 

 Para isso, percebemos que era necessário: identificar as relações entre corpo-espaço-

tempo e especificamente: 1. Perceber o seu próprio corpo em transformação. 2. Refletir sobre 

a existência, a importância ou a ausência deste corpo e suas possibilidades. .3. Reflexionar 

sobre as ligações possíveis entre “eu” e o “outro”. 4. Interagir no espaço público. 5. Observar 

que reações as pessoas têm diante do que enxergam. 6. Intensificar a valorização do ato 
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criador e da construção coletiva como forma de rever os seus próprios 

conceitos.7.Conscientizar sobre a importância da pesquisa e da experimentação em artes para 

construção da cidadania. Quanto aos conteúdos relacionados a arte do corpo, envolvemos 

conceitos abrangendo Artes Visuais (artistas e linguagens contemporâneas), transitando por 

aspectos voltados ao Teatro, Música e Dança enquanto interfaces artísticas. 

 Os instrumentos metodológicos utilizados para coleta de dados foram: Diário de 

Campo, dados visuais, registros estes extraídos em seus locus específicos, cujo embasamento 

teórico primou por uma análise qualitativa. Os registros de campo retrataram os processos 

individuais dentro dos grupos e posteriormente intergrupais. 

Uma pesquisa de cunho qualitativo segundo Flick (2009, p. 20-21), é de particular 

relevância ao estudo das relações, devido à pluralização das esferas sociais.   E ao se referir 

quanto a importância da pesquisa qualitativa afirma que a mudança social acelerada e a 

consequente diversificação das esferas de vida fazem com que, cada vez mais, os 

pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais.  Neste sentido, 

Minayo (2007) concebe que do ponto de vista antropológico sempre existiu preocupação do 

ser humano no conhecimento da realidade: 

 
 [...] as tribos primitivas explicaram e explicam os fenômenos que cercam a vida e a 
morte [...] as religiões e as filosofias têm sido poderosos instrumentos explicativos 
dos significados da existência individual e coletiva. A poesia e a arte continuam a 
desvendar lógicas profundas e insuspeitas do inconsciente coletivo, da vida 
cotidiana e do destino humano. 

 

Para esta autora: Ciência, Técnica e Arte são os desafios da pesquisa social. Por esta 

razão se faz necessário o uso de métodos adequados a tais abordagens. Flick (2009) vem ao 

encontro deste pensamento, falando sobre a essência da pesquisa qualitativa,  comenta que 

estes aspectos  consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes;  no 

reconhecimento e na análise de  diferentes perspectivas nas reflexões dos pesquisadores a 

respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção do conhecimento; e na  

variedade de abordagens e métodos. 

Entendemos que nesta pesquisa estaremos fazendo uma análise dos dados coletados 

por meio de pesquisa qualitativa a partir dos dados visuais e também dos registros realizados 
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dos alunos tendo em vista as teorias estudadas e as práticas realizadas e por se tratar de 

performance, a relação entre o que o performer sente durante a realização de sua obra e em 

contrapartida: qual a reação das pessoas neste processo. 

Salientamos ainda, que por se tratar de arte contemporânea e conceitual, o processo 

como um todo é mais importante do que os resultados finais. Ou seja, as descobertas que cada 

grupo fez no seu interim, somadas umas às outras, revelam no coletivo, uma aprendizagem 

significativa, que poderá ser intensificada e gerar um novo fio condutor para um próximo 

projeto. 

Um dos méritos desta pesquisa foi a percepção sobre a identidade de cada aluno com 

respeito a si mesmo e ao grupo a que pertence e quais as relações existentes entre o indivíduo, 

o corpo, o espaço e o tempo. 

 

 

 

Caminhos da pesquisa 

Cada grupo com autonomia seguiu o seu caminho. Foram formados grupos por 

afinidade. Cada um criou a sua estrutura interna de organização, tendo como eixo norteador as 

ideias principais discutidas no coletivo e de que forma iríamos aglutinar teoria e prática. Em 

debate, surgiu: Criando vídeocriaturas - da Performance à Multimídia, como sendo uma 

criação Rizomática da turma e dentro dele, a proliferação de rizomas constituídos conforme a 

condução de cada grupo. Vários rizomas funcionando dentro de um grande rizoma: uma “rede 

rizomática”. Do macro, para o micro. Do ato criador individual, para o grupo. Do grupo, para 

o Grande Grupo e deste para outros grupos que possam ser agregados. Os grupos definiram os 

seus caminhos, fizeram suas pesquisas, determinaram suas escolhas, garimparam materiais, 

tiraram suas dúvidas e a cartografia dos trabalhos foi sendo construída. As intervenções 

públicas aconteceram enquanto performance. Os registros foram feitos pelo próprio grupo em 

diários de campo e recursos midiáticos editados por eles. 

As aulas foram realizadas na sala de aula convencional, na sala de artes, em espaços 

adjacentes da Escola: Pátio, Biblioteca, outros. Os espaços da comunidade estiveram previstos 

por alguns grupos, porém, de acordo com a cartografia estabelecida de cada núcleo, o espaço 
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público escolhido para intervenção acabou sendo em praças, estabelecimentos e espaços 

urbanos do centro da cidade. O Teatro Marajoara foi previsto por um grupo e incorporado por 

outros por questões técnicas e culturais. 

Um dos grupos propôs criaturas brincantes, tendo como base de estudo: Bufões, Bobos 

da corte, Clowns, Palhaços, doutores da alegria, animais. O outro grupo: Caveiras alienígenas, 

UFOS, com a intenção de provocar estranhamentos. Dois grupos se aglutinaram e lidaram 

com a ideia de criaturas em movimento, gerando happenings, fotomontagens e performances 

ligadas a dança. O outro grupo trabalhou com o lúdico, as fábulas e os animais.  

O projeto oportunizou aos outros professores em conhecerem as possibilidades que 

temos no campo da arte em teorizar práticas e experimentar teorias. Alguns professores 

tiveram contato com o projeto. A Direção também acompanhou. Estava de acordo com o PPP 

da escola. 

 

O discurso do corpo 

 O corpo fala por si só, no tempo e no espaço, usando a sua própria linguagem: a vida.  

Para Glusberg (1987, p.51): “a utilização do corpo como meio de expressão artística tende 

hoje a recolocar a pesquisa das artes no caminho das necessidades humanas básicas, 

retomando práticas que são anteriores à história da arte, pertencendo à própria origem da 

arte”. O que interessa, segundo Glusberg (1997, p.53) é “decodificar os movimentos, os 

gestos, os comportamentos, as distâncias, é colocar simultaneamente o espectador no tempo 

do próprio artista”. É como se o espectador ao contemplar tais imagens, experimentasse viver 

o ritual do seu próprio corpo. 
  

O tema do corpo na arte é um fenômeno com valor desalineante, que une a produção 
ao seu produto, ou seja, liga o corpo humano a seus comportamentos. Esta perda de 
cisão e maniqueísmo teórico, pesquisada através de frondosos tratados de filosofia, 
encontrou um antecipador genial: Pascal. De suas afirmações se induz que o corpo é 
uma matéria moldada pelo mundo externo, pelos padrões sociais e culturais, e não a 
fonte, a origem de seus comportamentos (GLUSBERG, 1987, p. 59). 
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Fica claro que o discurso do corpo está ligado a própria existência humana e ao 

contexto em que este corpo está inserido. No início do século XX, os movimentos artísticos 

utilizavam o corpo como mensagem, tanto na pintura, como na escultura ou mesmo em outras 

concepções. Depois da década de 50, saindo da pintura convencional e enfatizando a action-

paint (pintura de ação), o corpo passa a substituir o pincel. Na década de 60, a arte ultrapassa 

o objeto. Surgem Happenings e performances. 

Wood (2002, p.22) salienta que “o jovem artista de hoje, não tem mais que dizer ‘eu 

sou um pintor’ ou ‘um poeta’ ou ‘um dançarino’. Ele é simplesmente ‘um artista’. Todas as 

instâncias se abrirão a ele”. 

Segundo Cohen (2003, p. 1), em 1962, Georges Maciúnas denominou “Fluxus”, como 

modificação, intensificando que este grupo  pregava o mundo da loucura burguesa, da cultura 

intelectual, profissional e comercializada. O mundo da arte morta, da imitação, da arte 

artificial, abstrata e matemática. Tinham uma postura radical e subversiva. Causaram 

impactos nos anos 60 e 70. Destruíram convenções para valorizar a criação coletiva. 
 

Yoko Ono, foi uma das participantes deste grupo . Abrangeu pinturas didáticas, 
músicas concretas, até performances. Fazia alusão do próprio corpo com relação ao 
poder homem/mulher. Uma de suas obras: “Cut Piece”(Ono ajoelhada e homem 
cortando pedaços de sua roupa). Vale a pena atar Joseph Beuys: “ajoelhando-se, 
Beuys lentamente empurrou duas pequenas cruzes que estavam no chão junto ao 
quadro negro; sobre cada uma das cruzes, havia um relógio com um alarme 
ajustado. No quadro negro, ele desenhou uma cruz que então apagou, parcialmente, 
embaixo, escreveu “Eurázia”. O resto da peça consistia em Beuys manobrando, ao 
longo de uma linha marcada, uma lebre morta  Cujas pernas e orelhas tinham sido 
estendidas por longas e finas varas cobertas de lã preta. Quando a lebre repousava 
sobre seus ombros, as varas tocavam o solo. Beuys moveu-se da parede para o 
quadro negro, onde depositou a lebre. No caminho de volta, três coisas aconteceram: 
ele borrifou um pó branco entre as pernas da lebre, pôs um termômetro em sua boca 
ora desenhada a cruz agora parcialmente apagada e permitiu e assoprou para dentro 
de um  tubo. Depois disso, voltou-se para o quadro isão negro onde fora desenhada a 
cruz agora parcialmente apagada e permitiu que a lebre puxasse  as suas orelhas 
enquanto ele próprio deixava um pé amarrado a um disco de ferro flutuar por sobre 
um prato similar, colocado sobre o chão. Esse foi o conteúdo principal da ação. Os 
símbolos são plenamente claros, e são, todos eles, possíveis de tradução. A divisão 
da cruz é a separação do ocidente e do oriente, Roma e Bizâncio. A meia cruz é a 
união europeia e a Ásia, em direção a qual a lebre está a caminho. O prato de ferro 
sobre o chão é uma metáfora: o caminhar é difícil e o solo está congelado (WOOD 
2002, p.24). 
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Beuys apresenta uma visão mais ampla da arte, uma noção antropológica que discute o 

paradoxo: o habitat da arte e seu isolamento da sociedade X a solidão dos indivíduos 

encarcerados no trabalho e em suas ocupações. 

No entanto Glusberg (1987, p. 136), comenta que com a morte de Maciúnas também 

foi marcado o fim do movimento criado por ele.  
  

O fluxo foi uma espécie de Dada dos anos 60. Representou um movimento decisivo 
da arte de vanguarda e marcou uma militância com todos os setores da criação 
artística. Neste sentido, pouco importa que o Fluxus esteja vivo ou morto. A tarefa 
importante é descobrir as inúmeras maneiras de que o Fluxus tenha influído na Arte 
Contemporânea. 

  

Se nos dias de hoje, crianças, adolescentes, jovens e adultos ousam estar no espaço 

público apresentando suas ideias em forma de happenings ou performances, sendo críticos e 

questionadores é porque um dia alguém plantou a semente da arte contemporânea e fez 

germinar. Hoje estamos colhendo os frutos de uma arte que é vida e está presente no 

cotidiano, sem precisar de categorização, sem ser apreciada em nome do “belo”, mas dando 

espaço ao significativo, onde tudo é arte. 

 

Happenings 

  
Com a Untitled Event (Evento sem título), Cage se propôs a uma fusão original de 
cinco artes: o teatro, a poesia, a pintura, a dança e a música. Sua intenção era 
conservar a individualidade de cada linguagem e, ao mesmo tempo, formar um todo 
separado, funcionando como uma sexta linguagem. Nesta obra Cage aplicava ideias 
sobre o acaso e a indeterminação, que ele já vinha testando na música, nas suas 
tentativas, junto com a bailarina Mercê Cuningham, de buscar uma renovação do 
Balé (GLUSBERG, 1987, p.25). 

 
Todos esses caminhos aparentemente contraditórios apontavam para uma única 

direção: reexaminar os objetivos da arte, de todas as artes, abrindo novas possibilidades. 

Neste aspecto, passaram a surgir outros artistas e novas proposições: “collage”, 

“assemblages”, pinturas de ação, “environments”. Artistas japonese como: Katisuko Tamaka, 

Sabiero Murakami, Kazuo Shiraja, Tetsumi Kudo desenvolveram propostas de livre arte 

(cotidiano). 

Glusberg (1987, p.34) também destaca que o happening  
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Articula sonhos e atitudes coletivas. Não é abstrato nem figurativo, não é trágico 
nem cômico. Renova-se em cada ocasião. Toda pessoa presente a um happening 
participa dele. É o fim da noção de atores e público. Num happening, pode-se mudar 
de “estado” à vontade. Cada um no seu tempo e ritmo. Já não existe mais uma “só 
direção” como no teatro ou no museu, nem mais feras atrás das grades, como no 
zoológico. 

 
De acordo com Restany (1979, p. 251), é difícil definir happening, por se tratar de 

acontecimentos e estes serem imprevisíveis, tanto para sorte quanto por acidente. Outros 

autores também concebem a ideia de que o happening não prevê ensaios e preparações, ele 

acontece. Diferente da performance que possui uma preparação e intencionalidade. 

Performance 

  A arte da Performance tida como um gênero independente era utilizada por Futuristas 

e Dadaístas como um meio de provocação e desafio, com intuito de romper a arte. Era algo 

que não tinha lugar nas instituições. Cohen (1989, p. 26) evidencia que a performance 

começou a ser associada como “acontecimento de Vanguarda”. O fato da performance se 

realizar em locais alternativos tende a um maior espaço de improvisação. O mesmo autor 

ainda afirma: 

 
[...] a característica de arte de fronteira da performance, que rompe convenções, 
formas e estéticas, num movimento que é ao mesmo tempo de quebra e de 
aglutinação, permite analisar sob outro enfoque, numa confrontação com o teatro, 
questões complexas como a da representação, do uso da convenção, do processo de 
criação entre outros, questões que são extensíveis à arte em geral. Enquanto 
expressão cênica, faz sentido como corpo em movimento. 

 
Em função do espaço e do tempo, Cohen (1989, p. 28) diz que: 

   
Algo precisa estar acontecendo naquele instante, naquele local. Neste sentido, a 
exibição pura e simples de um vídeo, por exemplo, que for pré-gravado, não 
caracteriza uma performance, a menos que este vídeo esteja contextualizado dentro 
de uma sequência maior, funcionando como uma instalação, ou seja, sendo exibido 
com alguma atuação ao vivo. 

 
Tendo como base tais conceituações, existe uma maior aproximação com as artes 

plásticas do que com as cênicas, evidenciando o seu hibridismo. 
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Body Art 

 Para Glusberg (1987, p. 42), o termo Body Art, assim como o termo Happening, 

agrupa diversas tendências internas, que vão desde o esquematismo herdado da dança e do 

teatro, até o exibicionismo do Grupo de Viena. Depois foi se expandindo pela América, 

Europa e Japão, transformando o artista em sua própria obra.  

Segundo Berger, citado por Glusberg (1987, p. 46), “o corpo, se não chega a se vingar, 

aspira ao menos escapar da sujeição do discurso, que é um prolongamento de sua sujeição  ao 

olho. Não somos e nunca fomos criaturas falantes ou criaturas visuais, nós somos de carne e 

sangue”. Conclui que a performance e a body art devem mostrar não o homo sapiens – que é 

como nos intitulamos do alto de nosso orgulho – e sim, o homo vulnerabilis, essa pobre e 

exposta criatura, cujo corpo sofre o duplo trauma do nascimento e da morte. 

Desta forma se faz necessário conhecer outro artistas e as suas ligações com as 

investigações sobre o corpo: Marina Abramovic (exalta qualidades plásticas). Acconci, Gina 

Pane, Chris Burden, Linda Montano, Valerie Export, Wolf Kahlen (medem resistência). 

Gordano Falzone, Bem D’Armagnac (energia). Acconci, Orlan (pudores e inibições sexuais). 

Lucas Sâmaras (mecanismos internos) Brus, Muhl, Nitsch (potencial para perversidade). 

Rainer, Acconci, Osvaldo Rosenberg (poderes gestuais). Bruce Nauman, Franz Erhard 

Walther, Trisha Brown, Lucinda Childs, Laura Dean (Corpo e espaço) Dan Grahan Kaprow  

(atista e público). Jean Otth, Benni Efrat, Buren, James Lee Byars, Jochen Gerz, Richard 

Kriesche (fenômenos da percepção). Sandra Sandri (teleplásticos) . 

Com relação as questões sociais: alienação, solidão, massificação, declínio espiritual: 

Stuart Brisley, Bem Vautier, Vettor Pasani, Bob Kushner, Leopoldo Maler, Marta Mimijin, 

Hérver Fischer. Na tríade performance/teatro/dança: Robert Wilson, Richard Foreman, Bruce 

McLean, Ian Brea Kewell, Norman Jean Deak, Adrian Piper, Julia Heyward. No dueto 

performance/ música: Giuseppe Chiari, Chartemagne Palestine, Fabrizio Plessi, Cristina 

Kubitschi, Laurie Anderson, Joe Jones, Acconci, Vincenzo Agnetti ( GLUSBERG, 1987, p 

47). 

No Brasil é importante destacar Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, artistas 

neoconcretos que se empenharam na arte contemporânea enquanto arte sensorial e 

significativa.  
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Para Ramos (2001, p. 117), o movimento da Body Art despertou a importância 

sensível do corpo humano.  Se trata na verdade da “redescoberta e ressignificação do corpo”. 

O corpo é o suporte da obra. Afirma ainda que “tanto o corpo quanto a arte não são mais para 

ser contemplados ou mercantilizados, mas vivenciados em todas as suas possibilidades”. O 

valor está nele – corpo-obra e não na riqueza que este corpo possa propiciar. Ou como diria 

Marcel Duchamp: Um artista exprime-se com a alma e com a alma que a obra de arte deve ser 

assimilada.  

Videoperformance 

O corpo é um instrumento semiótico. Ao fazer uma ação performática, o performer em 

signo. O tempo e o espaço, passam a ser denominantes da expressão artística, seja ela ligada a 

body art, aos happenings ou mesmo a performance em si. 

 A videoperformance vem dos conceitos de videoarte, são eles: videoinstalação, 

videointeração, videodança, videotexto, videoclipe, videoescultura, vídeos criados por 

computação gráfica. 

 As videocriaturas de Otávio Donasci na visão de Julio Plaza são uma simbiose entre o 

corpo e o vídeo.  

 
Se numa performance a ação se desenvolve no tempo e espaço mediante uma 
interação em algum nível psíquico e/ou físico com o espectador, esta premissa deve 
estar presente no caso da videoperformance. Temos então: performer-vídeo- 
espectador, interagindo num tempo e espaços específicos (itaucultural.com.br. 
Acesso em 23/08/2003) 

 

Neste caso a hibridação produz um dado inusitado que é a criação de um meio novo 

antes inexistente. Para Plaza (1997, p.65) os múltiplos meios não chegam a realizar uma 

síntese qualitativa. 

Por que Arte do corpo na escola? 

A alma é a essência da vida, assim como o corpo é o suporte da própria existência. 

Trabalhar a arte do corpo é aproximar a arte da própria vida e a vida da arte, como um ritual 

representativo norteado de simbologias e significações. 
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Permite refletir sobre a existência, a importância ou a própria ausência deste corpo e 

suas possibilidades dentro de um limite de tempo e espaço estabelecido. Um corpo inerte 

ocupa um lugar no espaço, assim como um corpo em movimento possibilita retornar as 

origens. 

Trabalhar essa temática é contribuir para construção do indivíduo como ser social, 

agente e transformador da realidade em que vivemos. Nos permite relacionar abordagens 

ligadas ao multiculturalismo, a interdisciplinaridade e aos temas transversais. Oferece 

possibilidades de socializar o conhecimento e a nossa cultura e em contrapartida conhecer 

aspectos ligados a vida dos outros. Saber cativar é fundamental, porque o material que 

precisamos para isso está à nossa frente: “o ser humano”. 

Considerações Finais 

Aprender a aprender, é o essencial para que professores e alunos percebam que cada 

um carrega consigo conhecimentos e saberes que são importantes e terão o seu valor a partir 

do momento em que forem socializados e ajudarem a construir novas ideias e significações 

coletivas. Assim como ninguém nasce sabendo, ninguém, sabe tudo e quanto mais pensamos 

que sabemos, estamos longe do saber, porque ignoramos aquilo que ainda não sabemos. As 

tecnologias são recursos que potencializam a aprendizagem dos alunos promovendo um maior 

desempenho, interação, autonomia e criticidade. Ousar é preciso. 

A avaliação foi processual individual, nos grupos, coletiva e na totalidade envolvendo 

professora e alunos respectivamente. Foram utilizados vários instrumentos avaliativos e de 

registro. Os objetivos foram atingidos. Ocorreram mudanças de comportamento. 

Amadurecimento dos alunos. Perca de preconceitos e tabus. Outros desdobramentos no 

contexto escolar. Valeu a pena fazer parte desta história. 

Referências 

COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de 
experimentação. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

863



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

______. Performance multimidia. Disponível em: <itaucultural.org.br>. Acesso em 30 ago. 
2017. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução de Joice Elias Costa. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.  

GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 1987 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 18. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

RAMOS, Célia Maria Antonacci. Teorias da tatuagem: corpo tatuado: uma análise da loja 
Stoppa Tatoo da Pedra. Florianópolis. UDESC. 2001. 

RESTANY, Pierre . Os novos realistas. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

WOOD, Paul.; FRANSCINA, Francis.; HARRIS, Jonathan.; HARRISON. Charles. 
Modernismo em disputa: arte desde os anos quarenta. São Paulo: Cosac e Naify. 2002. 

864



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

   
     

EDUCAÇÃO COLABORATIVA:    

AS ARTES PERFORMATIVAS EM PERSPECTIVA   
   

Camila Matzenauer dos Santos1 - UFSM   
Gisela Reis Biancalana2 - UFSM   

   
Grupo de Trabalho de Poéticas   

Agência Financiadora: CNPq   
   
Resumo   
O presente artigo refere-se a uma pesquisa de criação artística com alunos de nível superior provenientes 
de graduações em dança e teatro assim como da pós-graduação em artes visuais. Para o desenvolvimento 
da escrita, optou-se por delimitá-la ao estudo de um dos casos experimentados em grupo. Ao considerar 
a complexidade e dinamicidade do mundo contemporâneo, esta proposta visou desenvolver um 
procedimento metodológico de criação em performance arte com alunos que contemplasse a 
interdisciplinaridade artística bem como as ações colaborativas. Deste modo, cada um dos alunos trouxe 
propostas para o desenvolvimento de performances individuais, as quais foram apresentadas ao grupo 
que, como um todo, contribuiu para a elaboração das mesmas. Assim, as ações colaborativas são 
entendidas aqui como um fenômeno próprio dos dias atuais que reverbera em práticas de naturezas 
diversas, incluindo a educação e as artes. Autores como Schneider e Rushan ofereceram suporte teórico 
para concepção dos procedimentos adotados em laboratório de criação. Acredita-se que proposições 
focadas nos processos colaborativos podem fomentar diversas práticas humanas contemporâneas aqui 
pensadas sob a perspectiva da educação e das artes. Este trabalho recai sobre discussões que questionam 
hierarquias, fornecendo, deste modo, um caminho possível para a desmistificação destes conceitos no 
ensino das artes em nível superior, uma vez que neste ambiente estão os futuros educadores de arte.  
Palavras-chave: Educação. Processos colaborativos. Performance.   

Introdução   

A multiplicidade de trabalhos desenvolvidos por grupos têm sido investigada nos dias de 

hoje, em diversos âmbitos devido aos desdobramentos emergentes perante os desafios da 

atualidade. Nas artes, por exemplo, os termos coletivo e colaborativo são provenientes da 

diversidade de abordagens criadoras reivindicadas e adotadas nos grupos de artistas. Deste modo, 
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depara-se com a necessidade de voltar um olhar para abordagens de ensino que contemplem este 

modus operandi. O percurso investigativo atenta, ainda, para o fato de que   

                                                   
  

os grupos sociais são cada vez mais diversos nas sociedades contemporâneas. Esta diversidade, 

por sua vez, esbarra na inter e na transdisciplinariedade que emergem dos trânsitos por campos 

de saberes ora territorializados. São imprevisíveis e dinâmicas as conexões que se estabelecem 

na arte contemporânea estimulada pelos trabalhos em conjunto. Portanto, este estudo repercutiu 

sobre o trabalho artístico em conjunto nas artes performativas, especificamente, propõe realizar 

um procedimento criador que absorve os pressupostos da colaboratividade no fazer educativo das 

artes.O recorte foi o ensino superior que, por sua vez, está preparando futuros artistas e 

professores de arte distribuídos pelos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Universidades. 

Para tal, os estudos estiveram ancorados, primeiramente, nos referenciais bibliográficos sobre os 

trabalhos em conjunto aqui referendados por Schneider (2007) e Rushan (2016). As ações 

performativas foram desenvolvidas em aulaslaboratório e remetem-se, principalmente, os 

pressupostos teóricos sobre a Arte da Performance extraídos de autores como, Goldberg (2002), 

Taylor (2012), Phelan (1997), entre outros.    

Sendo assim, o cruzamento de saberes entre educação e arte desvela o borrar das fronteiras 

e orienta-se, particularmente neste estudo teórico-prático com alunos universitários, para um 

olhar sobre trabalhos de criação realizados em conjunto na arte contemporânea. Sendo assim, a 

principal questão residiu em como pode ser uma ação colaborativa aplicada nas práticas de 

ambientes educacionais e como ela pode fazer parte da criação uma vez que se faz presente nos 

modos de ser, estar e agir do mundo contemporâneo. É fundamental salientar, ainda, que este 

trabalho não pretendeu ser um manual de atuação pedagógica colaborativa das artes 

perfomativas, mas, fornecer um caminho possível entre muitas outras investidas criadoras que 

venham a desabrochar nesta mesma perspectiva.   

 O presente texto irá discorrer acerca dos procedimentos aplicados à criação de um trabalho que 

consistiu de uma exposição de Corpos-Arte em performance. As ações foram desenvolvidas a 
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partir de questões políticas escolhidas por alunos-artistas provenientes de cursos de dança, teatro 

e artes visuais. Os elementos temáticos impulsionadores de cada performance da exposição foram 

escolhidos pelo grupo individualmente e estavam ancorados nos obstáculos advindos de 

universos diversificados tais como as lutas femininas, adversidades ambientais, polêmicas 

oriundas do desenvolvimento da internet, decorrências de atitudes político partidárias, 

resistências raciais, entre outras. O procedimento metodológico adotado consistiu, inicialmente, 

da proposição de um espaço-tempo conjunto de investigação performativa no qual os trabalhos 

dos alunos-artistas pertencentes ao grupo foram desenvolvidos. Este ambiente se organizou em 

encontros semanais nos quais os integrantes, sob orientação da coordenadora, dedicaram-se não 

apenas aos estudos e discussões acerca dos autores supracitados, mas especialmente discutiram 

sobre o que poderia ser uma ação colaborativa na criação de performances individuais.    

Desenvolvimento                                          

Durante as reuniões do grupo, no primeiro semestre de 2016, houve um enfoque maior no 

aprofundamento teórico acerca da Arte da Performance compreendendo suas recorrências, 

especificidades e introduzindo o recorte temático que seria atribuído às criações no corrente ano. 

A abordagem estética, os elementos formais selecionados e suas ações performativas foram 

estruturados individualmente e lapidados em decorrência das interferências dos integrantes do 

grupo. As propostas reformuladas culminaram com este trabalho conjunto construído pela 

experiência colaborativa desenvolvida em laboratório de criação.   

 Antes de mergulhar na escrita sobre a experiência laboratorial de ensino, faz-se necessário 

esclarecer os entendimentos de Performance assumidos neste trabalho, bem como, os 

pressupostos teóricos que discutem os termos mais comuns referidos aos trabalhos conjuntos tais 

como, coletivo e colaborativo. Na sequência do texto, foi realizado um estudo de caso que 

explicita os processos de uma dos nove alunos participantes, aqui denominada pela letra A.    

No que se refere ao termo Performance, interessa o campo das artes como foco de estudo. 

Sendo assim, este estudo não abarca a abrangência da palavra, nem os Estudos da Performance 

shechnerianos, já mencionados em outras ocasiões, mesmo entendendo que este último também 

se debruça sobre questões artísticas no seu amplo alcance conceitual e investigativo. Este trabalho 
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esteve apoiado na elaboração de obras fundamentadas na Arte da Performance, linguagem 

própria do campo das artes. Independente da transbordante discussão sobre a Arte da 

Performance caracterizar-se ou não em uma linguagem própria, este tipo de manifestação artística 

começa a receber esta denominação durante os anos sessenta nos   

Estados Unidos. O pressuposto fundante é o entendimento do corpo como obra de arte. Seu 
caráter experimental tem origem recente em outras manifestações artísticas precedentes como as 
Vanguardas do início do século XX. Segundo Goldberg (2002, p. 7) este nome passou a ter 
aceitação como meio de expressão artística por volta da década de setenta.    

O não enquadramento estético destas manifestações artísticas opera na diluição de 

fronteiras territoriais provocando as antigas formas autônomas do fazer. A atitude de incorporar 

o improviso também se faz presente com a abertura para absorver o acaso. Em níveis inusitados, 

a aproximação e mesmo a interelação entre arte e público aparece, ainda, numa atitude 

deselitizante, pois promove o acesso ao destituir o museu e o teatro como império indiscutível 

dos lugares da obra. Por outro lado, ela acaba por ter um viés elitizante ao apropriar-se de 

princípios estéticos complexos da arte contemporânea de difícil assimilação. Em muitos 

trabalhos, o público é instigado à participação ativa. Outra característica recorrente na Arte da 

Performance é transcender a visualidade apelando para outros sentidos. Aparece, ainda, com uma 

frequência massiva, um cunho transgressor político intenso, uma vez que suas obras exalam 

subversividade intencionalmente artificial. Segundo Taylor, a Arte da Performance, como toda 

arte, “por ser uma construção social, aponta para artificialidade, uma simulação ou ‘encenação’, 

antítese do ‘real’ e ‘verdadeiro’. As suspeitas remetem as mesmas línguas de origem: ‘arte’ está 

linguisticamente ligada a artifício.” (TAYLOR, 2012, p. 33).   

Artistas trabalham em diferentes grupos e em diversos contextos geográficos facilitados, 
ainda, pelos recursos tecnológicos cada vez mais desenvolvidos. Por outro lado, para Peggy  

Phelan (1997), ao refletir sobre a ontologia da performance, a autora afirma que a    

   
única vida da performance dá-se no presente. A performance não pode ser 
guardada, registrada, documentada ou participar de qualquer outro modo de 
circulação de representações; no exato momento em que o faz ela torna-se 
imediatamente numa coisa diferente da performance. É na medida em que a 
performance tenta entrar na economia da reprodução que ela trai e diminui a 
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promessa da sua própria ontologia. O ser performance, tal como a ontologia da 
subjetividade que aqui é proposta, atinge-se pela via da desaparição.    

   

Mesmo considerando a lógica coerente da autora, é imprescindível lembrar que no século 
XXI a convivência com as virtualidades tornou-se quase inseparável das formas de organização 
da vida humana. Termos como videoperformance, fotoperformance, reperformance multiplicam-
se.   

No que tange os trabalhos conjuntos, este estudo reflete o contexto pluralizado do mundo 

contemporâneo que corrobora com redefinições de estatutos que referendam a atuação dos 

grupos. O novo panorama justifica o reposicionamento de comportamentos e o estabelecimento 

de outras regras diferentes das vigentes até então. Os termos coletivo e colaborativo são mais 

recorrentes nos meios artísticos em que prevalecem os trabalhos conjuntos.    

O esclarecimento sobre estes termos reverbera nas atribuições dos modos de operar dos 

grupos. O modo de compreender o ato criador na arte ressona nos contextos expandidos da arte 

contemporânea e nos corpos-arte em suas relações com outros artistas e com o público. Abarcar 

todas as ressonâncias supracitadas não faz parte dos objetivos deste estudo. Por este motivo, foi 

necessário traçar um ponto de partida e delimitar a discussão. Neste contexto, optou-se por 

repensar e clarificar a discussão sobre algumas hierarquias históricas. Torna-se fundamental 

salientar que este estudo não consiste da tentativa de eliminar qualquer entendimento desta noção 

sob o risco de recair no caos. Por outro lado, buscou-se pensar sobre o estabelecimento de outras 

formas não autoritárias de hierarquias compreendendo-as mais pela sua funcionalidade que pelo 

seu componente de poder.    

Nas artes, os coletivos dos anos sessenta compunham-se de participantes que 
compartilhavam ideias e se subordinavam a uma identidade comunitária. Os indivíduos se 
amalgamavam e comungavam uma ideologia aglutinante. Nos coletivos prevalecia a 
homogeneidade unificadora e o consenso que buscava similaridade. As ideias dos coletivos 
também emergiam de artistas que queriam superar a sensação de atuar como mero acessório de 

uma companhia.   

A partir do século XXI, parece haver uma redefinição contemporânea das noções de 
comunidade. Assim, surgiram os processos colaborativos que permitem a singularização dos 
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participantes recusando os comportamentos hierárquicos autoritários e a diluição do indivíduo 
numa massa homogênea na qual não há, necessariamente, cumplicidade. As aproximações e 
distanciamentos podem ocorrer sem comunhão e unificação. Rushan propõe um modelo de 
colaboração pôs consensual pelo qual os envolvidos garantam algum grau de autonomia a ponto 

de preservar sua singularidade.    

O professor da Universidade da Noruega Florian Schneider (2007) é um dos autores que 

tem pensado sobre trabalhos conjuntos desenvolvidos por diversas pessoas na 

contemporaneidade e seus apontamentos são objetivos na abordagem dos trabalhos conjuntos 

relacionando-os ao mundo atual. Os argumentos do autor não estão direcionados para o âmbito 

das artes, mas auxiliam a pensar nos trabalhos conjuntos que vem se intensificando nos meios 

artísticos contemporâneos. Segundo Schneider (2007), o termo colaboração aparece nos 

discursos pedagógicos durante a década de setenta do século passado, talvez como uma tentativa 

de questionar os sistemas autoritários que centralizavam os ambientes de ensino. Surgem, então, 

os grupos de trabalho que assumem uma atitude cooperativa nas tarefas educacionais, tais como 

planejar, decidir e agir.   

O colaborativo, então, seria mais que trabalhar em conjunto formando uma rede de 
abordagens e esforços interconectados sem objetivar a neutralização do indivíduo diante de algum 
tipo de ideologia comunitária como costumava acontecer nos coletivos. Há uma espécie de 

coexistência que visa respeitar os encaminhamentos individuais.   

Rushan (2016) ainda comenta o texto da boliviana Maria Galindo sobre esta postura 
contemporânea do trabalho colaborativo: “Eu quero trabalhar com você porque eu posso falar por 
mim mesmo”. Aqui não se trata de participantes constituindo um conjunto de membros operantes 
do coletivo. Trata-se de exacerbar o confronto dos envolvidos e suas proposições individuais 

entrelaçadas. Há um sistema de fluxo no qual as estruturas estáticas são evitadas.   

A noção romântica de comunidade se dissipa e aparece o respeito a valores como 
lideranças e experiências, mas que repelem a arrogância absolutista, incondicional e esvaziada de 
sentido. A igualdade padronizadora afasta as perspectivas que buscam absorver o instável, o risco, 
o erro, o diverso, as dimensionalidades plurais do espaço- tempo.   
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Frequentemente, os grupos que participam de trabalhos colaborativos compreendem a 

vacuidade como força propulsora cruzando fronteiras facilmente reconhecíveis da experiência 

singular para adentrar num território nebuloso do contato e da relação com outros. Os indivíduos 

são heterogêneos e definidos a partir de suas singularidades descontínuas e imprevisíveis que 

geram inesperadas redes e pontos de contato incertos provocando deslizamentos e trocas nada 

estagnadas.   

 Ao situar as compreensões sobre os referenciais apontados neste estudo, buscou-se atravessar os 

discursos de uma das alunas, obtidos via relatório, para sustentar a presente discussão. Buscarse-

á discorrer sobre o procedimento colaborativo na criação de uma performance em laboratório a 

partir dos relatórios desta aluna envolvida.    

A proposta foi que as ações criadoras do grupo fossem referendadas pela vivência com os 

focos temáticos investigativos em pesquisa de campo. Esta prática estabeleceu as primeiras 

formas de colaboração que foram trazidas ao laboratório. Aqui cada proposta sofreu o 

atravessamento das sensibilidades dos outros alunos desdobrando-se em outras experimentações 

e estimuladas, ainda, pelos objetos provenientes dos campos investigados e registrados em 

diários. Neste contexto de trocas sistemáticas, cada performance foi adquirindo formas 

inusitadas, algumas vezes incorporando o acaso.    

A aluna A, selecionada como foco deste artigo, é discente do curso de mestrado em Artes 

Visuais. De acordo com ela, o cruzamento entre diferentes áreas artísticas instigava-a desde os 

primeiros semestres da graduação quando ela debruçou-se nas relações entre Dança e Teatro e na 

investigação do potencial criativo da zona de intersecção entre estas áreas. Neste período, seu 

conhecimento acerca da Arte da Performance ainda era superficial, mas esta manifestação 

artística já despertava curiosidade justamente pelo seu caráter transdisciplinar. Com o desejo de 

estudar mais a fundo sobre Performance, ela passou a participar dos encontros deste grupo e 

buscar a pós graduação nas artes visuais.   

 Segundo a aluna, sua experiência no grupo permitiu que ela ampliasse sua visão sobre os 

fenômenos artísticos ao aproximá-la, também, das Artes Visuais, área que até então ela não 

possuía muito contato. Como consequência disso, ficou evidente a abertura de seus horizontes 
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estéticos e de criação. A nova perspectiva sanou lacunas de seu saber a respeito do campo de 

conhecimento artístico viabilizando um fazer calcado no potencial criador destas zonas de 

intersecção ressaltando o diálogo entre as artes característico da arte contemporânea e recorrente 

na Arte da Performance. Deste modo, com um maior domínio acerca dos pressupostos teóricos 

da Arte da Performance, ela passou a ser instigada a criação a partir de questionamentos e 

inquietações pessoais. Segundo a aluna, “o fazer prático nesta proposta promoveu impactos 

significativos tanto no que se refere às minhas investigações enquanto performer em laboratório 

durante meus processos criativos, quanto no que se refere ao entrecruzar de saberes, tão 

explorado na contemporaneidade, mas raramente experimentado na carne pelos alunos de arte.”    

Neste contexto, a inter e transdisciplinaridade aplicada a processos criativos em arte se mostra 

um caminho a ser percorrido. A arte, inserida no contexto acadêmico, voltada para os anseios e 

inquietações da contemporaneidade e, especialmente, aquelas que se referem ao aluno de arte 

enquanto corpo performativo norteou o modo de criação proposto. A aluna A considerou 

importante que espaços como estes integrem o ambiente universitário ao compreendê-lo como 

um meio propício para a realização de processos investigativos teóricopráticos que refletem o 

contexto contemporâneo e os modos de ser, pensar e agir humanos neste universo trespassado 

pela diversidade. A partir deste pensamento, ela buscou claramente em laboratório, situar sua 

postura acadêmica criativa em um tempo-espaço no qual as fronteiras e territórios são 

confrontados, repensados e expandidos.    

 No caso da aluna A, sua temática voltou-se para um aspecto presente no universo feminino como 

mote da criação, a saber, o uso da pílula anticoncepcional, tida quase como uma imposição social 

mesmo com os inúmeros prejuízos causados à saúde da mulher. Para iniciar a criação de sua 

performance, ela foi em busca de assuntos que despertassem seu interesse percebendo que as 

questões de gênero, mais especificamente referentes ao feminino, foram recorrentes em suas 

pesquisas e criações. A escolha por este tema buscou questionar até onde a pílula 

anticoncepcional pode ser realmente considerada uma libertação feminina e até que ponto ela não 

se tornou mais uma das prisões impostas à mulher. A responsabilidade da contracepção recai 

sobre a mulher e, no caso do anticoncepcional, pode acarretar danos sérios a sua saúde.    
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A partir deste estímulo inicial, começou a busca por informações sobre o uso de pílulas 

anticoncepcionais que abordassem o tema para dar embasamento a criação da performance. Foi, 

então, que ela teve acesso a estudos que apontaram a pílula anticoncepcional oral combinada 

como sendo, nacionalmente, o método contraceptivo mais consumido pelas mulheres. O 

surgimento do contraceptivo está diretamente ligado à história da liberação sexual e feminista, 

na década de 1960 e, apesar da associação da pílula ao empoderamento feminino, parece haver 

uma tendência que segue na contramão deste pensamento. Um grande número de mulheres tem 

deixado de consumir pílulas anticoncepcionais buscando outros modos de contracepção devido 

aos malefícios que podem vir a ser causados. Deve-se ressaltar aqui, que o trabalho não possuiu 

o intuito de condenar o uso da pílula anticoncepcional e tampouco colocá-la como um veneno.  

Buscou-se destacar a tomada de consciência dos prós e contras deste medicamento e seu uso 

desmedido.    

 À medida que as questões temáticas ficaram mais definidas, a aluna começou a estruturar 

formalmente a performance através da construção de matrizes de ações. Foi neste momento que 

o material pesquisado começou a fundir-se às impressões de cada um dos alunos do grupo. Esta 

etapa da criação trouxe a materialidade das pílulas em performance tendo em vista que, 

consonante com o pensamento de GLUSBERG (1987), as Performances se apropriam de signos 

– dos cotidianos aos mais complexos. Do mesmo modo, a aluna apropriou-se dos elementos 

encontrados nos seus estudos para a construção de um discurso. Neste momento do processo, as 

performances, ainda em fase inicial, foram compartilhadas com o grupo que, como um todo, 

colaborou para a construção das obras através de trocas, impressões, sugestões e dúvidas. 

Enquanto uma performance era apresentada, o restante do grupo funcionava como um olhar 

externo verificando a coerência das organizações poéticas construídas em relação aos 

questionamentos propostos. Desta maneira, a abordagem estética, os elementos formais 

selecionados e suas ações performativas foram se transformando em decorrência destas 

interferências.    

 Após as trocas estabelecidas com os demais integrantes, foi possível definir a ação performativa 

que resultou em uma movimentação simples, evitando excessos de informações e tornando mais 

clara a comunicação com o público. A partir desta visão, buscou-se explorar um discurso em  
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Performance que buscasse “a eliminação de um discurso mais racional e a utilização mais 

elaborada de signos” (COHEN, 2002, p.66) almejando proporcionar uma leitura subjetiva da obra 

sem submetê-la a uma narrativa limitada. Com a proposta performática estruturada, ela foi 

nomeada de Diane, referência a uma marca conhecida de anticoncepcionais. Esta escolha se deu 

tanto em alusão às pílulas quanto àquelas que as consomem e, muitas vezes, sofrem com seus 

efeitos negativos.    

Foi deste modo que a aluna A encontrou na Arte da Performance um caminho para 

experimentações artísticas orientadas a partir do corpo instaurador da obra. Sendo assim, as 

questões referidas apontaram direções para a construção de uma poética para a investigação 

artística de um trabalho de cunho político e inserido nos pressupostos da arte contemporânea. A 

proposta deste trabalho consistiu, também, da investigação de um corpo 

técnico/expressivo/comunicativo em laboratório de criação performativa que carrega estas 

reflexões transbordando para a colaboratividade. A aluna A declara que, como aluna, sentiu, neste 

modo de trabalhar, autonomia na condução de seu trabalho processual. Ao mesmo tempo 

ressonavam em seu corpo as colaborações advindas dos colegas. Esta sistemática não anula 

singularidades, pelo contrário, provoca ideias, pois está livre de comprometimentos subjacentes.   

Considerações Finais    

Atualmente, reflexões sobre inter e transdisciplinariedade se encontram num nível mais 

aprofundado de discussão. Por outro lado, reflexões sobre trabalhos conjuntos estão num patamar 

inicial, ainda eclético e preliminar de compressão- definição. Este contexto preliminar, faz parte 

de um momento que urge pela discussão, ainda que elas contribuam para provocar e instigar o 

pensamento.    

A Performance Arte, ao promover o trânsito entre artes, ao escapar das fronteiras rígidas 

asseguradas historicamente pelas artes autônomas também subverte referências ideias, 

comportamentos e valores cristalizados. Esta postura estimula uma atitude investigativa 

alavancando processos educacionais e oferecendo suporte para construção pedagógica dos 

saberes nesta área. O aluno em processo formativo em arte assume uma atitude artística que 

depende da desconstrução do corpo-natureza e da reconstrução de si enquanto arte, impulsionado 
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pelos processos criativos ilimitados da contemporaneidade, calcados no cruzamento entre artes e 

entre outros campos de conhecimento. Esta postura não deveria restringir-se aos discursos sobre 

educação, mas construir-se na carne dos alunos que atravessam experiências práticas a serem 

instauradas em seus corpos.    

No que se refere aos diversos modos de colaboração, por sua vez, a experiência 

teóricoprática do corpo vai gerando um campo mais expandido na arte contemporânea, pois 

permite atitudes de risco sem medo atuando em múltiplos níveis de funcionamento e organização. 

As possibilidades diversificadas oriundas deste processo afogam estados de alienação e 

massificação aos quais os seres humanos estão submetidos. Este fenômeno acontece    

   
em meio ao bombardeio de informações acríticas que assolam os veículos de 
comunicação congelando e padronizando o pensamento. As performances 
buscam oferecer um olhar sobre o ser humano para si mesmo em contexto 
artístico. Esta experiência tem demonstrado a grande flexibilidade e 
transdisciplinaridade decorrentes da abertura aos cruzamentos com saberes e de 
ações provenientes daqueles que se arriscam ao ato da criação conjunta. 
(BIANCALANA, 2016, p. 4)   

   

Finalmente, questões relacionadas às hierarquias histórias nos ambientes da arte e da 

educação são dissolvidas nos processos contemporâneos colaborativos. Butterworth (2004) 

aborda questões sobre o ensino de coreografia na educação superior construindo uma tabela que 

apresenta uma progressiva autonomia dos alunos ao longo das últimas décadas. Essa 

reivindicação encontra eco nos processos colaborativos que procuram viabilizar os trabalhos 

conjuntos que preservam singularidades na busca por atitudes autônomas alcançadas por este 

propósito na orientação de alunos de graduação.   
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Resumo 
Este trabalho primeiramente quer investigar como a artista Frida Kahlo rompeu com o modo de fazer 
arte que vinha desde o Renascimento e com seu próprio período Moderno e ainda quer discutir como 
seu processo de criação autobiográfico contribuiu para que ela se configurasse na História da Arte 
mundial. No entanto, após essa investigação, nossos olhos se voltam para o espectro de Frida Kahlo na 
contemporaneidade no intuito de analisar as “impressões” que são transmitidas através dos corpos 
dançantes no espetáculo “Dance & Concept\coreografia Kahlo” que também se tornam objeto de 
criação poética pra dança. Para tanto, tomamos como base investigativa a perspectiva teórico-crítica 
de Jacques Derrida, especialmente no livro Mal de arquivo (2001), que faz a persona da artista Frida 
Kahlo ressaltar e sobreviver na contemporaneidade e pulsar para além-morte. Tal constatação dá-se 
consciente ou inconsciente de quem fora Frida Kahlo, seja no olhar do espectador do espetáculo 
“Dance & Concept\coreografia Kahlo”, seja na impressão deixada pela artista em seu arquivo durante 
sua vida. Ou seja, agora através desses corpos dançantes tatuados com os vestígios deixados pela 
artista, os corpos dos bailarinos vão fazer com que a persona da artista continue pulsante e a rondar o 
imaginário cultural dos sujeitos na atualidade. Com este estudo, portanto, objetiva-se entender como a 
pulsão de morte, percebida através dos corpos que dançam na contemporaneidade, das personalidades 
marcadamente importantes da cultura mundial, ainda contaminam as produções artístico-culturais 
quase de modo geral e contribuem como corpus poéticos, quase estéticos, com suas peculiaridades 
identitárias. 
Palavras-chaves: Corpus. Espectro. Sobrevida. 

Introdução 

Frida kahlo, a mulher que nasceu para si conhecer, se fazer e se sentir ao se pintar, 

construiu quadros narrativos que hoje na contemporaneidade rompem com as molduras 

impostas a eles e vão para além das artes visuais. Mas se voltarmos no tempo, veremos que a 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa que o primeiro autor vem desenvolvendo como TCC – Trabalho de 
Conclusão de Curso – do curso de Artes Cênicas da UEMS, sob a orientação do segundo autor, cujo título é: 
“CORPOS ESTRANHOS: UM “KAHLO” PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA”. 
2 Acadêmicos do 3º ano do Curso de Artes Cênicas da UEMS, Bolsista PIBIC/Modalidade Avançada 
UEMS/CNPq – 2016-2017. E-mail: juliano.r.faria@hotmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 

877



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

artista veio rompendo com a maneira de fazer arte estabelecida com a constituição do 

Renascimento quando ela opta por cores marcantes, por traços autênticos da sua história que 

brotam da sua sensibilidade, não se valendo exclusivamente do domínio da técnica. Do 

mesmo jeito, quando voltamos nossos olhos para o período modernista, época em que a artista 

nasceu, percebemos que ela também rompe com o seu próprio período valendo-se da 

(auto)biografia para se diferenciar dos outros artistas, buscando ser mais autêntica com ela 

mesma. Frida vem do período Moderno que tinha como objetivo romper com a tradição 

clássica que a arte sempre se ateve. Kahlo se expõe com seu ar de rebeldia e pulsa para além 

do seu tempo se inscrevendo no mundo da arte aquém de temporalidades, inclusive para a 

nossa atualidade. Neste sentido, Bessa-Oliveira nos lembra que: 
 

No período Moderno da arte, por exemplo, artistas e críticos inscrevem seus 
trabalhos, ao supostamente romper de vez com toda uma Tradição Clássica que 
vinha perdurando há séculos, ao discutir, comentar e julgar trabalhos de todas as 
naturezas que dissessem produzir “arte pela arte”. Ou seja, a produção artística 
Moderna voltava-se para a obra de arte em si, mais que para os temas históricos – a 
religião, os mecenas e papados, para as brigas entre os poderes estabelecidos etc – 
que a produção artística desde os períodos mais remotos (do Pré-histórico ao 
Clássico Renascentista) se voltaram. (2016, p. 5) 
 
 

Os artistas do período Moderno se viram obrigados a pesquisar, saber, fazer para 

poder sustentar seus trabalhos no período já que não existia mais um enredo narrativo como 

antes que sustentasse uma determinada linha artística. Frida Kahlo soube muito bem 

aproveitar o momento de mudanças que vinha a favor da arte do seu tempo, se utilizou da sua 

sensibilidade ao extremo para romper com tudo que já tinha sido exposto sobre arte aos seus 

olhos: já que Frida buscou olhar profundo para si própria. Talvez por ter percebido ou tenha 

sido alertada de que faltava alguma coisa na arte da sua época ou que sempre esteve ausente 

na História da Arte: o artista falar de si mesmo(a) com mais “veracidade”. Apesar de Frida 

Kahlo ter “escrito” sua história de vida sofrida em seus quadros, a artista em sua época não 

ganhou destaque. Frida Kahlo pareceu não fazer tanta questão de contaminar sua arte tão 

(auto)biográfica com questões políticas do seu contexto social; ou seja, suas obras não 

estavam diretamente atreladas aos temas políticos que o momento artístico pedia. Talvez por 

esse motivo Frida não tenha ficado tão conhecida em seu tempo. 
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Mas na contemporaneidade a artista é a maior ou uma das maiores artistas femininas 

da história que continua estar presente ao lado dos nomes mais importantes de pintores, 

escultores e arquitetos italianos (homens, brancos e europeus), que foram os primeiros artistas 

a ter suas vidas e obras relatadas por um crítico de arte: Giorgio Vasari que publicou o livro – 

Vida dos mais importantes pintores, escultores e arquitetos italianos (1º edição publicada 

em 1550). Graças a Vasari temos as histórias desses grandes artistas mantidas entre nós. Mas 

não podemos comparar Frida Kahlo com um pintor da Renascença. É uma concorrência no 

mínimo desleal se formos considerar o valor histórico do segundo e as intenções artísticas que 

também são outras em relação à artista mexicana que mais se preocupou com sua identidade 

biográfica. 

Sobre a arte Renasça, por exemplo, Graça Proença diz em sua obra História da Arte 

(2003) que o Renascimento na Itália seguia perspectivamente a ideia “da linha que sugere 

ritmo e não energia” (p. 86). Diferentemente de Frida que a nosso ver, usava mais a energia 

nas suas obras ao invés de uma linha rítmica continua. Isto quer dizer que no Renascimento os 

artistas estavam mais preocupados com a alta técnica, com a perfeição, coisa que Frida Kahlo 

parece nunca ter se apegado. Ela estava mais preocupada em contaminar suas telas com 

sensações que, consciente ou inconscientemente, pulsam para além das telas rompendo com 

tudo, ou melhor, negando uma ideia de caminho da perfeição artística. Percurso que, através 

da técnica, o período da Renascença sempre pareceu estar preso. 

Já no período Moderno em que nascera o trabalho de Frida Kahlo, onde imperava uma 

ideia de “arte pela arte” como afirma Bessa-Oliveira em seu artigo “Artista, professor, 

pesquisador: uma matéria em questão nas artes” (2016, p. 5), Frida Kahlo rompe com a 

“observação” se inserindo junto na arte. Trazendo sua vida para dentro do quadro, enquanto 

os outros sujeitos artistas da sua época separavam a arte da vida vivida por eles. Frida vinha 

se autorretratando em quase todos, se não em todos, os seus trabalhos artísticos. A produção 

artística moderna, quase num todo, pareceu preocupar-se mais com o contexto que os sujeitos. 

Então, quando Frida Kahlo se valeu da (auto)biografia rompeu com tudo que estava 

posto até aquele momento na arte e continua rompendo também na contemporaneidade. Pois, 

quando observamos uma obra da artista, percebemos que a obra possui vida; pelo fato de 

Frida Kahlo ter se deixado contaminar por sua sensibilidade. Hoje continuamos ignorando o 
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lado sensível que temos. Podemos dizer também, escondemos nossa sensibilidade. Não a 

deixando transbordar pelos nossos olhos, pela nossa boca, sair do coração. Muitas vezes 

somos “secos” por termos medo de ser discriminados em nossa sociedade que age pela razão 

e não pela emoção. Frida Kahlo demonstrou ser firme, mas uma mulher que nunca abandonou 

o seu lado sensível, pois encontrou na sua sensibilidade biográfica uma temática que gerava 

algo prazeroso à artista ao se pintar. 

Ilustra a ideia que temos abordado até aqui a obra/autorretrato de Frida Kahlo abaixo 

posta (Fig. 1), pois esta apresenta aspectos, como pode ser percebido, das pinturas clássicas: 

por exemplo, renascentistas, na perspectiva longitudinal, bem como percebemos também as 

características de paisagem da pintura Moderna. Entretanto, rompendo com ambos os 

momentos históricos da pintura mundo afora, Frida Kahlo se inscreve na perspectiva clássica 

e na paisagem moderna apresentando-se autobiograficamente em dois momentos de sua vida: 

primeiro como uma paciente acamada em um dos seus momentos das várias cirurgias 

passadas em vida; na segunda situação a artista se representa recuperada tendo nas mãos o 

provável colete de sustentação da sua coluna pós-operada. Ou espécie de previsão do que a 

(própria persona) viria a ser. Na mesma tela ainda é possível percebermos características 

associadas aos surrealistas – movimento no qual ora a artista é inscrita pela crítica e 

historiadores –, que tangencia as irracionalidades humanas, apresentado também pelo dia e 

noite presentes no mesmo plano de tela que demonstra ainda dois momentos da vida da 

artista: dia acamada sob o sol, noite curada em situação de desejo de liberdade dos males 

medicinais. 

Nesta mesma obra, apresentada na figura 1, Frida não vai abrir mão da sua biografia 

de mulher, mexicana, artista, drasticamente marcada por acidentes, mas com muita arte e 

muitas cores. Se por um lado a tradição se apresenta como pano de fundo na obra da artista, 

nesta tela, cores e vida mexicana marcam presença e igualmente os trajes da artista, 

presentificados em quase toda sua obra, por outro lado, demonstram que Frida nunca abriu 

mão do seu lugar de origem embrionário e que, portanto, corrobora sobremaneira a relação de 

vida-obra e obra-vida ou ainda de vida que se faz na obra. Por conseguinte, pode-se, portanto, 

dizer que de Frida Kahlo não tem como distanciar uma coisa da outra como se fossem unidas 

por um cordão umbilical que em qualquer momento pode-se cortar. 
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Fig. 1. Árvore da Esperança, Mantem-te Firme!, 1946, Frida Kahlo, Óleo sobre tela 

  
Fonte: Christina Burrus, 2010. 

 

A imagem por si demonstra a relação de ruptura da artista com o clássico e o moderno! 

Espectro de Frida: espetáculo como vida na obra 

Na contemporaneidade o espectro de Frida Kahlo surge no espetáculo “Dance & 

Concept\coreografia Kahlo” através de três corpos dançantes que trazem os rastros deixados 

por Frida Kahlo durante sua vida e obra. O espetáculo, para sua construção, se vale da 

arrecadação de impressões impregnadas nas obras pela artista, pois “[...] estas impressões são 

talvez a origem mesma daquilo que tão obscuramente chamamos de beleza do belo. Como 

memórias da morte” (DERRIDA, 2001, p.21-22). Memória que vai fazer pulsar o espectro 

Frida Kahlo também na dança. Memória que se utiliza dos corpos dançantes para absorver e 

transformar as sensações deixadas por Frida Kahlo em movimentos que contam/transportam 

partes da vida turbulenta da artista à cena artística contemporânea. 

Para o espectador que está acostumado em ver Frida Kahlo somente em telas, revistas, 

imagens, sejam elas na internet ou na televisão, o espetáculo se torna algo prazeroso. Sendo 

que a obra conta a “biografia” da artista através do corpo em movimento na 
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contemporaneidade, dando um novo acesso à história da artista pela dança além do material 

tradicional das artes visuais, por exemplo, já existente na contemporaneidade. O espetáculo 

traz (ressuscita) uma Frida que muitas vezes não temos oportunidade de ver. Viva e altiva, 

corpo movimento em constante relação consigo próprio e com o todo: a plateia. O espetáculo 

faz (re)viver a persona que vemos posta nas telas da artista muitas morta-em-vida. 

O arquivo da artista foi fundamental para a construção do espetáculo, pois os corpos 

dançantes trazem fragmentos encontrados nesse arquivo pictórico-visual da artista para a 

cena, por exemplo, nas obras: As Duas Fridas (1939), A Coluna Quebrada (1944), Árvore da 

Esperança, Fique Firme (1946), entre outras. Graças às marcas deixadas por Frida Kahlo 

podemos perceber no espetáculo as experiências vividas pela artista. Nessa perspectiva, 

Bessa-Oliveira (2013, p. 157-158), se apoiando teoricamente em Jacques Derrida (2001), nos 

informa que o rastro deixado pelo autor em suas obras é imprescindível para que o leitor 

reconheça as experiências vividas pelo autor. Na dança o gesto assume o papel de nos 

informar sobre Frida Kahlo: faz tornar mais íntimo e expressivo o movimento para tratar da 

artista na cena. Já segundo Tadra (2010, p. 63) “[...] os gestos são alguns movimentos ou 

formas assumidas pelo corpo que possuem significados próprios dentro das diferentes 

culturas.” Os gestos dos quais os corpos dançantes se valem, em especial no espetáculo 

“Dance & Concept\coreografia Kahlo”, fazem com que a artista pulse para além da sua morte. 

Portanto, o espetáculo continua criando lindas/vivas imagens biográficas da artista para além 

da sua morte em movimentos aos olhos do espectador; trazendo sobrevida para continuar 

“vivendo após a morte, “através das marcas do que já se foi”” (SOUZA, 20163). Fragmentos 

que estão presentes nos corpos dançantes “amigos” de Frida que registram a imagem do outro 

“que acabam por herdar a morte/vida desse amigo” (BESSA-OLIVEIRA, 2013, p. 192), 

tornando Frida uma “sobrevivente, aquela [que] atravessou uma provação na qual ela arriscou 

a vida e que retornou dela vivo” (JACOB ROGOZINSKI, 2015, p. 55). Após “driblar” a 

morte o espectro revive através dos corpos que compõem sua obra na cena, onde cada sujeito 

pode gerar suas impressões e captar ou não as obras acima. Jacques Derrida ainda diz que: 

 
                                                 
3 Texto “Novo livro confirma atualidade de Jacques Derrida”. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/novo-livro-confirma-atualidade-de-jacques-derrida-14956041- acessado 
em:17/07/2017. 
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[...] Freud caracteriza a Impressão que a circuncisão deixa sobre os circuncidados; 
“uma impressão desagradável, inquietante (unheimlich)”. (Tento mostrar em outro 
lugar, e não posso me deter aqui, que cada vez a palavra “unheimlich” aparece no 
texto freudiano – e não apenas no ensaio que tem este título. Das Unheimliche -, 
podemos localizar uma indomável indecidibilidade na axiomática, na epistemologia, 
na lógica, na ordem do discurso e dos enunciados téticos ou teóricos; e o mesmo 
acontece de maneira bastante significativa também, em Heidegger.) (2001, p. 62) 
 
 

O filósofo afirma que Freud caracteriza as impressões que a circuncisão deixa sobre os 

judeus, o mesmo podemos pensar que acontece na “coreografia Kahlo” quando os corpos vão 

em busca dos arquivos da artista. Esses corpos saem do arquivo com “marcas na pele”, com 

impressões desagradáveis, inquietantes e vice-versa; o mesmo pode ser dito dos espectadores 

do espetáculo que a (Fig. 2) dirá por si só. A imagem ilustra um sentimento autêntico do meu 

próprio corpo; eu Juliano que, desde criança, aos olhos dos outros transmitia e transmito 

estranheza que incomodava e incomoda diversos sujeitos. Percebo através de uma ainda breve 

observação com a pesquisa (2016) que Frida habita o meu corpo desde o dia que nasci em 

10/07/1995. Todas as idas aos seus arquivos, sejam eles reproduções feitas por outros, sejam 

em leituras dos livros sobre a artista, são para encontrar com suas esquisitices, mesmos sendo 

impressões do outro, mas que fazem pulsar as minhas estranhezas que estão presas dentro de 

mim. Frida é minha fonte de inspiração. Eu SouFrido! 

 
Fig. 2. Impressão do outro, 2017. 

 
Fonte: Juliano Ribeiro de Faria, 2017. 

 

Quando os corpos herdam as impressões do outro, como ocorreu com os corpos 

dançantes do espetáculo “Dance & Concept\coreografia Kahlo”, chega-se à conclusão que foi 
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do desejo de ambas as partes, dos sujeitos que colocam seus corpos à espera de marcas em 

suas peles e da artista que “espera” a abertura de seu arquivo. Com a intenção de cometer 

cortes, deixar cicatrizes no corpo do outro, Frida Kahlo e os corpos dançantes possuem o 

mesmo desejo: (vi)ver um novo corpo nascer na cena. Um corpo que mesmo sem fazer sons 

de arrependimento, porém corpos realizando movimentos, ora com a cabeça, ou ora com as 

pernas, nos pés, na coluna, mas corpos com marcas das reverberações das ardências dos 

ferimentos causados em seus corpos. 

Além disso, os olhos do espectador também sofrem com as circuncisões causadas 

pelos movimentos dos corpos dançantes que fazem pulsar lágrimas de sangue invisíveis. O 

espectador não possui palavras nem voz para expressar o que sente ao ver aqueles corpos em 

cena, ficando inquieto por estar fora, mas que por dentro grita, pede, necessita de um papel 

para transpor sua impressão sobre os corpos que dançam. O espectador gera uma imagem 

estranha através da expurgação exigida pelo interior do seu corpo. Já os corpos dançantes 

realizam movimentos estranhos na cena pelo desejo infernal de representar uma agressão tão 

desejada. Ambos são contaminados pelas mesmas sensações, tanto os corpos dançantes, como 

o espectador, estabelecendo uma relação como a do corte do prepúcio que ocorre no pênis dos 

meninos judeus, que através do corte liga a criança à sua fé. O espetáculo liga o espectador 

aos bailarinos que por sua vez estão ligados à Frida pelo arquivo dela neles. É uma tradição 

que carrega consigo a sensação de estranhamento e aproximação ao mesmo tempo. Nessa 

perspectiva, os corpos que se valem/valerão de Frida, carregam ou carregarão o mesmo 

estranhamento. Jussara Miller aborda a questão do corpo que dança após a busca do arquivo: 

 
[...] o corpo que dança permite o sensível com toda a sua gama de possibilidades de 
sensações e reverberações variadas de imagens e significados. Essas percepções são 
incorporadas pelo artista em criação e ação cênica, a partir de suas vivências e 
experiências, como tatuagens em movimento, revelando que o seu corpo é vestido 
de seus vestígios. (2010, p. 96) 
 
 

Os corpos que dançam no espetáculo “Dance & Concept\coreografia Kahlo” renovam 

o trabalho de luto de Frida, expondo seus corpos em perigo para mostrar o amor que sentem 

pela artista. Os movimentos criados por eles no espaço geram tatuagens que fazem pulsar o 

espectro de Frida na cena, marcando os sujeitos-espectadores e denunciando a origem dessa 
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estranheza. Esses corpos vêm de gerações que se dedicaram em reescreverem a história da 

artista, porém não de assumir o seu lugar, misturando sensações e pensamentos do(a) 

escritor(a) à Frida Kahlo. Contudo, os corpos dançantes assumem a artista, isto é, ao doarem 

seus corpos, neles vão contidas suas lembranças, de perdas, amores, sonhos, decepções, 

loucuras guardadas em si. Talvez esse seja o momento mais apropriado da história para 

ocorrer a mistura de sensações entre o vivo e o morto, onde abrirá uma nova ferida, porém 

Frida permanecerá Frida Kahlo como monumento vivo ainda que morta. A ideia de o 

monumento fazer continuar o mesmo vivo é encontrada em Derrida: 
 

Este monumento muito singular é também o documento de um arquivo. De modo 
reiterado, deixa o rastro de uma incisão diretamente na pele: mais de uma pele, em 
mais de uma era. Literal ou Figurativa. A estratificação folheada, a superimpressão 
peculiar destas marcas cutâneas parecem desafiar a análise. Acumula muitos 
arquivos sedimentados, alguns dos quais são escritos diretamente na epiderme de um 
corpo próprio; outros sobre o suporte de um corpo próprio; outros sobre o suporte de 
um corpo “exterior”. Sob cada folha, abrem-se os lábios de uma ferida para deixar 
entrever a possibilidade abissal de uma outra profundidade prometida à escavação 
arqueológica. (2001, p. 33) 
 
 

A imagem dos corpos dançantes provoca, ou melhor, me fazem pedir emprestado – eu, 

Juliano que aqui conduzo “um” dos muitos arquivos de Frida –, por exemplo, o Diário de 

Frida Kahlo que estava guardado no armário do professor Bessa-Oliveira. Pois, o Diário é 

Dele e de mais ninguém, porém nunca se negou a emprestar essa joia. Foi a partir do 

incentivo desses corpos dançantes que o Diário veio para melhor podermos compreender o 

“espetáculo Kahlo” e, por conseguinte, o meu arquivo dela. 

Quando Bessa-Oliveira abriu a porta do armário para pegar o Diário surgiu um mundo 

de cores onde, feio é belo, e a cura e a dor são transformadas em figuras que limpam a alma. 

Ao tocar no Diário tive a sensação de companhia, conforto e amizade com/em Frida Kahlo. O 

mesmo pode-se pensar sobre o espetáculo dos corpos em cena. A partir da capa do “Diário de 

Frida Kahlo: um autorretrato íntimo” entendemos que são dos corpos dançantes de onde vêm 

a impressão dos movimentos estranhos; a cada “escavação” do “Diário” surge uma nova 

imagem, uma possibilidade de interpretação. A imagem da capa do “Diário” é a mais 

perturbadora, pois aguarda por alguém muito especial, que nunca chega, mas algum dia 

chegará, sabe e insiste na espera em seu olhar fixo. Até então representa estar cravada nos 
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corpos dançantes do espetáculo esperando ainda pela pessoa que ama loucamente ou vai 

amar. A mesma imagem irá aparecer novamente na página 114 daquele Diário íntimo de Frida 

morta, revivida pelo espetáculo com seus espectros, intitulada: “Já vais? Não. ASAS 

PARTIDAS”. 

A figura 3 posta a seguir expressa o que tentamos afirmar anteriormente da imagem 

ex-posta a esperar: 

 
Fig. 3. “Já vais? Não. ASAS PARTISDAS” 

 
Fonte: Reprodução de Juliano Ribeiro de Faria do Diário de Frida Kahlo, (2015, p. 144-145). 
 

Não tem como esses corpos do espetáculo não serem estanhos se herdam todos os 

traços feitos por Frida, seja no desenho ou na palavra. Podemos pensar que foi a partir das 

palavras marcadas por Frida que os corpos se construíram, criando formas de movimentos 

para dar vida a esse novo corpo emaranhado de sensações diversas, do bem e do mal, que se 

ex-põem em cena. Não podemos esquecer-nos das obras anteriormente citadas: As Duas 

Fridas (1939), A Coluna Quebrada (1944), Árvore da Esperança, Fique Firme (1946) que 

estabelecem relação com o “Diário”; as primeiras expressam o poder do olhar do pintor sobre 

si mesmo; a outra possui o poder da escrita do íntimo – arquivos-mortos-vivos. 

É improvável os corpos mergulharem no mundo de Frida e não saírem marcados, 

tatuados com o poder que o “Diário” exerce sobre os sujeitos. Não será apenas um mergulho, 
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mas serão vários: pois se torna algo viciante, onde o Eu se transforma a cada arrepio, 

causando-lhe a sensação de desconhecimento do seu próprio corpo. Assim, podemos pensar 

que os corpos dançantes, ao reconhecerem suas estranhezas com as marcas de Frida, passam a 

se apropriar da imagem/marca da artista. “O Diário de Frida”, no mais alto grau possível, 

alcança a ideia de texto-vida ou de “Livro dos Mortos”, lembrando-nos da história da arte 

egípcia. Mais um signo que carrega a poética da artista – uma obra que atravessa vida/morte. 

Os corpos dançantes vão levar para a cena a loucura de um corpo com a intenção de 

agredir corpos que se escondem por detrás de máscaras com suas loucuras e desejos. As asas 

partidas, dos corações feridos, das bocas secas, das lágrimas de sangue, das peles suadas, 

rejeitadas, que os corpos dançantes vêm para nos mostrar, que a partir dos traços feitos pelas 

mãos do outro (fig. 3), podemos criar algo de belo por mais que os traços sejam tristes ou 

carregam com eles o duplo sentido da palavra crueldade como Jacques Derrida (1995, p.159) 

observa que em “certos espetáculos hoje criado sob signo de Artaud são violentos, mesmo 

sangrentos, mas nem por isso são cruéis”. Sendo assim, basta termos afinidade com eles, 

buscá-los e acreditar que esses corpos são nossos também. Isso nos faz refletir que muitos 

devem achar que Frida era louca, porém, os corpos dizem que loucos são aqueles que não 

sabem se expressar, amar e se valorizarem; fazer do seu corpo espelho da sua alma. Derrida 

certifica ainda que quando assumimos o outro ele passa a viver em nós, com isso, não 

sabemos se são os corpos que dão a resposta ou se é a própria Frida quem responde. Só se 

sabe que o corpo estranho de Frida sobre-vive em meu corpo estranho. 
 

Insta-me assumir o outro em mim, a fazê-lo viver em mim, a idealizá-lo, a 
interiorizá-lo [...] Ele está efetivamente, atualmente, inegavelmente morto, mas, se o 
assumo em mim como uma parte de mim e se, por conseguinte, “narcisizo” essa 
morte do outro por um trabalho de luto consumado, aniquilo o outro, amenizo ou 
denego sua morte. (DERRIDA, 2004, p. 192) 
 
 

Ao assumirmos Frida Kahlo em nossos corpos denegamos sua morte e passamos a dar 

continuidade à sua vida/obra, negando seu falecimento em 13/07/1954, mostrando aos seus 

admiradores que Frida está sobre-morta – viva – ainda que morta. Sobreviva, seja em mim, 

Juliano, ou nos corpos dançantes do espetáculo “Dance & Concept\coreografia Kahlo”, ou 

seja ainda em outros corpos-sujeitos espect(ro)adores. Frida Kahlo não estará morta enquanto 

887



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

eu Juliano Ribeiro de Faria viver, lutarei pela sua sobrevida até mesmo tendo que publicar os 

meus mais íntimos segredos de vida para além-morte. 

Considerações (mínimas) Finais 

Frida Kahlo está presente na contemporaneidade pelo seu jeito único de ser, pelo seu 

modo de se vestir, pela maneira de/se amar, de desejar o outro, de escrever, de pintar. Ela foi 

uma mulher intensa ao mesmo tempo selvagem, provocante, uma “poesia eternamente, 

apaixonante, sensível” (ARTUD ANTONIN, 2006, p. 145) que nos dias de hoje se 

materializa em “movimentos, expressões e gestos”. (ARTUD ANTONIN, 2006, p. 145) 

SouFrida e Sofrida a imagem espectral da artista faz a sobrevivência do seu processo de 

criação autobiográfico resistente até à contemporaneidade e, melhor impossível, sobrevive na 

(re)produção como poéticas alheias do passado à atualidade. Ambos sem nenhum sentido de 

vir a ser Frida. Roupas, acessórios, palavras, imagens corporais, maquiagem, iluminação, 

entre outras muitas coisas, compõem e são compostas a partir da artista. Frida pode estar no 

lugar/sujeito que ela quiser estar, seja no teatro ou na dança ou para além deles. 
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Resumo 
Este artigo aborda a história de vida e o processo de criação artística do artista plástico polonês 
naturalizado brasileiro Frans Krajcberg, estabelecendo uma interlocução direta com a área da educação 
em arte. Este é o aspecto sobre o qual discorre o texto, tendo como fundamento os conceitos 
deleuzianos de territorialização, desterritorialização, reterritorialização e rizoma. O estudo aqui 
relatado objetiva abordar a história de vida desse importante artista contemporâneo, de grande 
relevância nos cenários ambiental, artístico e cultural, em níveis nacional e internacional, trazendo aos 
leitores e estudantes novas possibilidades de refletir sobre a educação e as possibilidades criativas em 
arte. Entre outros intercessores teóricos com os quais o estudo dialoga, estão Silvio Gallo e Hebert 
Read.  As reflexões aqui suscitadas propõem que comecemos a abdicar do discurso de poder e de 
controle na educação, problematizando o ser/estar do homem no mundo como caminho possível para a 
resistência contra a macropolítica opressora. É preciso levar em conta que tais questões não são fáceis 
de serem abordadas e solucionadas; são polêmicas e, às vezes, contraditórias, mas podem ser postas 
para reflexão, a fim de atenuar os problemas na área da educação em arte. Assim, a história de vida do 
artista e sua poética aproximam-se do pensamento de Deleuze em educação, por possibilitar o contato 
com o caos, que encontra possibilidades entre os fragmentos e cria potências de alternativas, de arte, 
de educação, de vida.  
Palavras-chave: Território. Rizoma.  Arte.  

Introdução 

O processo de produção de conhecimento acontece por diversas formas e em diferentes 

lugares, não se restringindo à escola. Podemos romper com formas hegemônicas de produção 

de conhecimento, trazendo a lume outros caminhos possíveis. Nessa direção, o texto que se 

segue sublinha algumas observações sobre a interlocução entre a vida de Frans Karjcberg, a 

arte, a educação e a consonância deste estudo com a contemporaneidade. Em um primeiro 

momento, abordar a história de vida e o processo criativo de Krajcberg pode causar um 

estranhamento, não sendo possível, talvez, perceber sua relação com a educação. Porém, tal 

relação não está explícita; exige-se uma reflexão rizomática para romper com o pensamento 

hegemônico, determinista e estático de se produzir pesquisa, não seguindo uma perspectiva                                                       

1 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Artista plástico, professor de Arte e 
gestor escolar na Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo.  E-mail: uillian.trindade@gmail.com. 
2 Pós-doutor em Educação pela Ufes. Artista plástico e professor do Centro de Educação da Ufes. E-mail: 
cpcola@terra.com.br. 
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cartesiana e arborescente na produção de conhecimento. Dessa forma, a área da educação 

pode ser beneficiada com este estudo, se pensada a partir de um ponto de vista em que ela seja 

considerada um processo ativado pela percepção e reflexão complexa do mundo e de seus 

atores. Cotrim e Parisi (1982) refletem sobre a educação e seu papel na vida do homem, 

afirmando que ela pode ser compreendida como um processo em que este, por meio de sua 

aptidão cognitiva de perceber, refletir e apreender, adquire experiências que atuam sobre sua 

vida e a dos outros. Essas vivências são apresentadas aqui, tomando-se como ponto de partida 

a história de vida de Krajcberg e seu processo criativo. Algumas dessas 

experiências/intensidades poderão afetar as ideias, agenciando os comportamentos dos outros, 

tocando-os e pondo-os em movimento. O conhecimento produzido pela humanidade não é 

estático, sempre se renova. Sendo assim, este estudo poderá servir de base para outras 

reflexões e até mesmo outras pesquisas. Outro ponto que pode justificar a relação da educação 

com o objeto de estudo a que este artigo se dedica é a revelação que Fischer (1983) faz sobre 

a arte: ela é uma manifestação indispensável para a união do homem com o Todo, levando-o a 

uma infinita capacidade de associar e fazer circular suas experiências vividas e ideias. Em 

outras palavras, a arte seria um caminho para o homem dar sentido à sua vida e expressar sua 

relação com o mundo, produzindo linhas de fuga. Krajcberg, ao se relacionar e compor com a 

natureza brasileira, não procura dominá-la, mas reinventá-la, dela valendo-se para resgatar a 

manutenção de sua vida e do meio ambiente. Assim, continuando sua exposição, Fischer 

(1983, p. 14) afirma que, “para ser um artista, é necessário transformar a experiência em 

memória, a memória em expressão, a matéria em forma”. Carino (1999, p. 172), por sua vez, 

recorre ao pensamento do filósofo Wilhelm Dilthey, declarando que “cada indivíduo é uma 

unidade de vida espiritual rodeada de circunstâncias”. Logo, a história de vida do artista aqui 

apresentado é a história de suas relações com as circunstâncias físicas e também espirituais, 

de como ele se desenvolve e muda, em busca da sobrevivência, individual e coletiva. A 

educação não fica restrita à escola e, por isso, outras experiências e modos de se relacionar 

com o mundo devem ser trazidos ao seu encontro. Assim, os autores deste artigo, partindo de 

suas experiências como artistas plásticos e como professores da disciplina de Arte, 

respectivamente, na educação básica e no ensino superior, sentiram a necessidade de abordar 

e analisar a história de vida de Krajcberg, ainda pouco contemplado na educação e nas artes. 

É proveitoso colocar esse artista em contato com a área da educação, tendo em vista a gama 

de componentes políticos, artísticos, revolucionários, criativos, históricos, filosóficos e 
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ecológicos que permeiam sua vida e obra. Entre outros objetivos, com o que aqui é relatado, 

pretendemos afetar, produzir encontros, “fazer a língua gaguejar” para gerar linhas de fuga e, 

consequentemente, contribuir para a área da educação, no sentido de trazer inovação e 

benefícios para o coletivo, sejam alunos dos cursos de arte e educação, sejam leigos 

interessados no tema. “Fazer a língua gaguejar” é um conceito deleuziano que propõe uma 

resistência ao estabelecido; seria fazer de outra maneira, escapar do que está posto; apresenta 

desequilíbrio, bifurca as ações, com mudanças contínuas de vibrações (DELEUZE, 1997).  

Dito isso, acreditamos que Krajcberg tenha “feito a língua gaguejar” com os 

movimentos criativos que empreendeu durante sua existência, ações revolucionárias que, com 

o uso de material disposto pela natureza, coisas mortas, coisas menores, mostram a beleza, a 

potência e também a violência que ela sofre. Gallo e Souza (2007) afirmam que o devir 

revolucionário é molecular (flexível), atuando nas pequenas camadas, no plano de uma 

microfísica do poder. A macrofísica, a política molar (dura), é do campo da dominação. Esses 

autores consideram ser impossível a execução de ações políticas criativas e transformadoras 

nesse campo, pois esse é o âmbito do Estado. Porém, podemos estabelecer confrontos, 

resistindo dentro desse espaço, como um engodo que desestabiliza a linha molar (dura), como 

se fosse uma virose na língua maior. Nesse sentido situam-se as intensidades criativas de 

Krajcberg, que atravessam as políticas do Estado por meio de políticas menores, proliferando 

devires menores: “poder maiúsculo que luta para manter-se; poderes minúsculos que lhe 

escapam o tempo todo, proliferando diferenças e possibilidades (GALLO; SOUZA, 2007, p. 

132). Destacamos que as indagações sobre a vida, a obra e o processo de criação de Krajcberg 

constituem o ponto de partida para buscar desvelar o tema, suscitando questões sobre como 

esses aspectos se relacionam com o trabalho do artista com e na natureza, problematizando-os 

para socializar descobertas. Abordar a história de vida e o processo criativo desse artista a 

partir dos conceitos deleuzianos pode corroborar a possibilidade de a educação abrir-se ao 

novo, de criar seus próprios caminhos, de subverter os paradigmas por meio da arte. Durante 

anos de diálogo que um dos autores deste texto manteve com Krajcberg a respeito de sua vida, 

de seu trabalho com e na natureza, de sua defesa em favor da vida no planeta, ficou 

perceptível o quão arrojado é esse artista e quantas provocações ele pode instigar. Até mesmo 

ameaças de morte ele sofreu em suas lutas pelo meio ambiente aqui no Brasil, desde a época 

da ditadura até os dias de hoje. Krajcberg é um homem rebelde, revoltado, não teme expor 

suas ideias. É possível ver em suas atitudes o quanto são valiosas suas práticas artísticas e 
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políticas para a preservação da vida. Por si só, isso já justificaria sua relevância no âmbito 

educativo. Formas de vidas inovadoras são essenciais como caminhos a serem observados e, 

talvez, seguidos. Nesse sentido, sublinhamos a grandeza da história de vida de Krajcberg, que, 

além da coragem e resistência, é permeada, principalmente, por resiliência, característica 

fundamental para compreendermos seus processos criativos. Essa característica se desvela em 

sua sobrevivência à II Guerra Mundial, mesmo enfrentando grandes adversidades, com 

traumáticas rupturas que ocorreram no seio de sua família, a qual perdeu no campo de 

concentração. Em seguida, buscou reconstruir sua vida. Ao emigrar para o Brasil, o artista viu 

na natureza motivos para recomeçar. Esse bom encontro foi potencializado pela junção da 

arte, que sempre foi intrínseca a seu espírito, com o novo território, tanto no sentido 

geográfico, quanto no sentido proposto por Deleuze (1997). 

[...] Trata-se do fato de que as próprias vidas dos biografados tanto assimilam quanto 
resistem aos paradigmas, traduzíveis na expectativa da sociedade em relação a seu 
comportamento. Desse modo, uma vida vivida de forma “iconoclasta” – em relação 
às regras paradigmáticas estabelecidas – ganha interesse biográfico. Vidas vividas na 
sensaboria da rotina não são biografáveis. Do ponto de vista da instrumentalidade 
educativa, essas vidas “marcantes”, “diferentes” são decisivas: elas é que 
possibilitarão a construção de modelos de conduta “revolucionários” (para utilizar a 
terminologia de Kuhn) em face dos modelos estabelecidos pelo paradigma vigente. 
Por outro lado, vidas podem ser marcantes igualmente na defesa do paradigma 
estabelecido, o que significa que também são valiosas como instrumentos 
educativos, para resistir a um modelo educativo, quando este, contrariando a 
essência transformadora da educação, sua capacidade de dar guarida à renovação 
representada pelos novos seres que ingressam no mundo, se torna conservador, 
tradicionalista e resistente às mudanças e inovações (CARINO, 1999, p. 159). 

 
 
Assim, as desterritorializações e reterritorializações na vida e no processo criativo de 

Krajcberg podem ser tomadas como possibilidades de reflexão e inspiração, integrando sua 

atitude para a defesa da vida. Para Read (2001), o objetivo da educação seria desenvolver, 

simultaneamente, a singularidade e a consciência coletiva ou a reciprocidade do sujeito com o 

meio. Como resultado da hereditariedade e de suas relações com o ambiente, o indivíduo será, 

inevitavelmente, singular. Essa singularidade, por ser algo que somente ele possui, será de 

vasto valor para a coletividade. Ela pode constituir-se um caminho único de ser, contribuindo, 

porém, para a diversidade da vida, podendo também ser uma maneira única de olhar, 

interagir, pensar, refletir, inventar, expressar suas ideias ou emoções. Então, a singularidade 

da relação de um homem com seu meio consegue constituir um grande benefício para o Todo. 

Nessa linha de pensamento, a educação não é somente um processo de individualização, “mas 
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também de integração, que é a reconciliação entre a singularidade individual e a unidade 

social” (READ, 2001, p. 6). Estudar e compartilhar uma história de vida e seus processos é 

abrir-se à educação, é incentivar o próprio crescimento e o dos outros, é lapidar-se para 

melhor se relacionar com o mundo.  

[...] A educação é incentivadora do crescimento, mas, com exceção da maturação 
física, o crescimento se torna aparente na expressão – signos e símbolos audíveis ou 
visíveis. Portanto, a educação pode ser definida como o cultivo dos modos de 
expressão – é ensinar crianças e adultos a produzir sons, imagens, movimentos e 
utensílios. O homem que sabe fazer bem essas coisas é um homem bem educado. Se 
ele é capaz de produzir bons sons, é um bom falante, um bom músico, um bom 
poeta; se consegue produzir boas imagens, é um bom pintor ou escultor; se consegue 
produzir nos movimentos, um bom dançarino ou trabalhador; se boas ferramentas ou 
utensílios, um bom artesão. Todas as faculdades de pensamento, lógica, memória, 
sensibilidade e intelecto são inerentes a esses processos que envolvem a arte, pois 
esta nada mais é que a boa produção de suas imagens etc. Portanto, o objetivo da 
educação é a formação de artistas – pessoas eficientes nos vários modos de 
expressão (READ, 2001, p. 12). 

 
 
Durante as redes de conversação que mantivemos com Krajcberg durante a realização 

deste estudo, ele sempre destacou que uma das propostas de sua poética artística é ativar uma 

nova mentalidade na consciência das pessoas. Essa mudança individual provocaria no 

coletivo uma nova concepção sobre a relação do homem com o meio ambiente. Tocando na 

questão ambiental – que, embora não seja o foco deste artigo, está intimamente relacionada 

com a produção e a vida do artista, Bortolozzo e Ventrella (2006) esclarecem que a arte e as 

ciências da natureza são intensidades de conhecimentos em que o homem produz para refletir 

e representar o mundo segundo sua visão. Nesse contexto, a produção do artista possibilita-

nos compreender como as experiências de vida interferem na percepção humana, 

principalmente no seu processo criativo em contato com a natureza brasileira, que o inspira a 

produzir suas obras. “Essa feliz parceria entre arte e meio ambiente demonstra a tensão a que 

chegou Krajcberg na sua relação com a natureza no plano da sensibilidade visual e no aspecto 

cientifico” (BORTOLOZZO; VENTRELLA, 2006, p. 53). Compartilhamos do pensamento 

desses autores, pois Krajcberg não se apropria da natureza apenas como “arte pela arte”, mas 

concede-lhe novo significado, potencializado com a expressão artística, como forma de alerta 

e de protesto, para suscitar a reflexão sobre nossa relação e modos de ocupação no planeta 

Terra, no que diz respeito, por exemplo, aos desmatamentos para agricultura, pecuária, 

instalação de indústrias, loteamentos habitacionais e outras necessidades da humanidade. “As 

obras precisam gritar mais, é preciso colocar as vísceras do artista à mostra até as últimas 
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consequências” (KRAJCBERG apud BORTOLOZZO; VENTRELA, 2006, p. 53). Lima 

(2007), por sua vez, afirma que a grande contribuição de Krajcberg para a educação advém do 

diálogo de suas obras com o meio ambiente, transformando-se em componente pedagógico, 

servindo à educação ambiental. Reitero que essa contribuição do artista excede as questões 

ambientais e artísticas, sendo significativa, ainda mais, na vida, em várias de suas dimensões. 

Krajcberg, ao expor-se e dispor de suas obras em favor de um humanismo ecologicamente 

ativo, torna-se um educador ambiental, pois está imerso em uma cultura, em uma estrutura 

social, na qual desenvolveu suas práticas na cotidianidade; sofreu desterritorializações 

decorrentes de conflitos sociais, políticos e subjetivos. Em meio a esse caos, buscou 

posicionar-se como agenciador de sensibilização e defendeu que o autoconhecimento e o 

conhecimento do outro é imprescindível. Para reforçar a exposição dos elementos que 

justificam a importância do que este trabalho propôs investigar, recorremos ao argumento de 

Carino (1999) em relação à validade de abordar histórias de vida para corroborar a educação. 

Nessa linha de raciocínio, esse autor enxerga a educação como uma possibilidade de 

intermediar as práticas humanas e os elementos existentes no mundo de uma determinada 

maneira, definida pela sociedade. Para esse autor, ser educado é, na dimensão coletiva, 

aprender a se relacionar dentro das complexas maneiras de ser, determinadas pelo meio social. 

Então, estudar e compartilhar a história de vida de alguém é fazer dessa vida um rizoma de 

possibilidades de afetar e ser afetado. Trazendo as considerações do autor para este estudo, 

seria desvelar as reações de Krajcberg diante da vida e tomar essas reações como referências 

para aqueles que se pretendem educar. 

Krajcberg, Deleuze e a educação  

Estudar Krajcberg de forma acadêmica, utilizando alguns fundamentos teóricos de 

Deleuze, é abrir-se a novas possibilidades de criação de conceitos, tanto na arte quanto na 

educação, ou seja, é romper com o pensamento estático. Carvalho e Cola3 apontam que o 

pensamento deleuziano se move como um navio que parte em busca de um porto inicialmente 

indefinido, estabelecendo, durante o movimento da navegação, o ponto para territorializar-se. 

Nesse sentido, podemos tomar como exemplo a vida de Krajcberg, que, em um mundo 

caótico, constrói sua poética vital no diálogo com elementos encontrados ao longo de seu 

                                                      
3 Obra “Deleuze: estética na arte visual e possibilidades mutantes dialógicas na educação”, de Janete Magalhães 
Carvalho e César Pereira Cola, com previsão de publicação para 2018. 
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percurso. Esses movimentos se reorganizaram no trajeto de sua existência. Essas 

transformações são encontradas também no Cosmo, nos movimentos característicos da 

natureza. A resiliência que perpassa a arte de Krajcberg pode ser tomada como um exemplo 

de eterno renascimento, que se apresenta como fator constante do percepto e do afecto, em um 

incessante diálogo da vivência com o meio. Seguindo esse pensamento, a arte se assemelha à 

educação, no sentido de perceber e sentir o mundo durante a coexistência com outros pares. 

Reportamo-nos a Carvalho e Cola, quando relacionam o perceber, o sentir e o pensar como 

incertezas preestabelecidas, porém, seguras na certeza do devir da produção humana. O artista 

recebe e percebe o mundo, ressignifica-o, o reconstrói, para, novamente, prosseguir em sua 

jornada, constituindo as desterritorializações, reterritorializações e territorializações, em uma 

relação rizomática com o mundo. Compartilhamos da concepção de Carvalho e Cola também 

quando esses autores sintetizam que a arte dialoga com a educação, no sentido de ver e 

compreender, escapando da superficialidade conteudística. Estabelecer a mediação entre 

alunos ou outras pessoas com a vida e a obra de Krajcberg seria tangenciar e penetrar um 

mundo em devir, onde perceptos e afectos contribuem para uma imanência ligada a construir, 

destruir e novamente construir conceitos. Seria territorializar sem engessar, ou, como esses 

autores argumentam, “criar existências, considerando sua impossibilidade de permanência 

eterna, de solidificação de conceitos imutáveis onde tudo movimenta, onde tudo se 

transforma”. A intenção, aqui, não é pedagogizar Krajcberg por meio dos conceitos 

deleuzianos, transformando seu processo criativo em uma fórmula que pudesse ser reaplicada 

nas aulas de artes, mas, sim, mostrar, sem didatismo, as possibilidades de ações que podem 

ser contempladas em sala de aula. É possível sugerir uma reflexão sobre o ser e estar no 

mundo em uma esfera singular e coletiva, em uma perspectiva crítica em relação aos 

paradigmas estabelecidos, levando os alunos a pensar sobre sua condição no mundo e sua 

responsabilidade para com ele. Carvalho e Cola destacam que esse exercício contribui para a 

percepção de que cada um é capaz de afetar seu mundo de forma singular, no intuito de 

participar de maneira mais intensa da vida, buscar outras opções de existência com elementos 

diversos na representação visual, trazendo um desequilíbrio, uma territorialização singular, 

que encontra uma imanência advinda de sua investigação, do seu pensar, correlacionando-o 

ao movimento do percepto e do afecto, escapando do discurso narrativo estabelecido. Propor 

um pensar/fazer arte por meio da poética krajcbergiana fundamentando-se em conceitos 
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deleuzianos é participar do mundo com uma visão em constante mutação, é dialogar com a 

arte, fazendo emergir conceitos hermeticamente estabelecidos.  

A explanação a partir deste ponto enfoca como o pensamento de Deleuze pode ser 

deslocado, vindo ao encontro deste estudo, já que se trata de buscar construir um pensamento 

imanente, do acontecimento. Então, não podemos estranhar sua presença na área da educação, 

até porque “talvez aqueles que não explicitamente se debruçam sobre a problemática 

educacional tenham mais a dizer aos educadores do que podemos imaginar” (GALLO, 2013, 

p. 9). A escolha de Deleuze (1997) como referência teórica para este estudo se deu por um 

diálogo que evidencia confluências com as ações de Krajcberg, por ser ele um filósofo da 

multiplicidade, das linhas de fuga, do devir, do rizoma, da proliferação das experiências de 

pensamento, da busca pela liberdade. Seu pensamento assemelha-se ao do artista, por ser um 

ato de desvio do estabelecido. Assim, a aproximação com Krajcberg faz-se pelo fato de esse 

pensador acreditar que a filosofia tem uma ação criadora, e não uma mera passividade diante 

do mundo. Por sua vez, o artista apropria-se dos elementos da natureza para criar sua própria 

poética; ele não apenas revolta-se com o caos ou admira o mundo passivamente, mas, por 

meio da arte, transforma-o, ressignifica-o, desterritorializando-se e aprendendo a conviver 

com ele, extraindo possibilidades criativas.  

É possível destacar alguns deslocamentos do pensamento deleuziano para a educação, 

dialogando com a poética krajcberguiana a partir de Silvio Gallo (2013), filósofo que analisa e 

reflete sobre o inquietante e desafiador pensamento de Gilles Deleuze, revelando quatro 

desterritorializações conceituais do filósofo para a educação, ressaltando que não são 

verdades deleuzianas para essa área de conhecimento, mas, sim, possibilidades. A primeira 

seria a filosofia da educação como criação conceitual. Deleuze considera que tomar a filosofia 

como reflexão e fundamento da educação seria retirar sua potência, pois a filosofia possui 

outras possibilidades. Não haverá novidade, se nos limitarmos a continuar reproduzindo 

conceitos descontextualizados. Desse modo, o filósofo da educação seria um criador de 

conceitos, aquele que instaura um plano de imanência que atravessa e talvez modifique as 

práticas educacionais. Ele deveria relacionar-se de maneira empírica com os problemas da 

área, para combater a doxografia educacional, ou seja, o conjunto de opiniões sobre a 

educação. Nesse sentido, é necessário inovar e instaurar um plano de imanência que caminhe 

pelos problemas educacionais e os enfrente sem as hipocrisias usualmente observadas. Porém, 

Gallo (2013, p. 58) faz um alerta: um filósofo da educação com esse pensamento não seria 

897



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

bem visto, já que suas colocações iriam suscitar a indiferença geral, pois desvelariam “[...] as 

multiplicidades que podem ser colocadas em jogo, as interconexões que podem ser produzidas 

[...]”. A arte contemporânea está repleta de possibilidades de estilos, práticas, formas de fazer; 

já não apenas usa tinta, tela, metal, pedra; utiliza também ar, som, palavras, lixo, pessoas, luz, 

madeira etc., com o intuito de refletir, criticar ou até mesmo zombar da nossa vivência no 

planeta. Pensar uma educação em arte à guisa krajcberguiana seria não sucumbir à opinião 

generalizada sobre o mundo, sobre a arte na escola e sobre seu ensino. Atualmente alguns 

professores de arte continuam a trabalhar com formas arcaicas de ensino, pautadas na 

coordenação motora, na cópia metódica de modelos, prevalecendo apenas o visual, ou 

trabalham somente a cômoda prática da livre expressão (desenho livre). Precisaríamos 

mergulhar no caos para reencontrar a criatividade, principalmente em outras linguagens 

artísticas, como a fotografia, o vídeo, a colagem, a escultura, a performance, o site especific, a 

web art. Isso seria valer-se da prática de Krajcberg para encontrar caminhos de ser e estar no 

mundo.  

A segunda desterritorialização apontada por Gallo (2013) para a educação a partir dos 

conceitos de Deleuze seria o que ele chama de educação menor. Deleuze e Guattari, quando 

escreveram o livro Kafka: por uma literatura menor (1977), criaram o conceito de “literatura 

menor”, por considerar a escrita desse autor revolucionária e subversiva na língua culta alemã. 

Quando sua região foi ocupada pela Alemanha, Kafka foi obrigado a escrever no idioma do 

país conquistador. Ele subverteu a língua, com a intenção de desestabilizá-la no seu interior, 

gerando uma “língua menor”, do gueto, dos marginalizados. Assim, a sugestão aqui apontada 

é fazer um deslocamento dos conceitos de literatura menor (Deleuze e Guattari) e de educação 

menor (Gallo) para uma arte menor (da poética krajcberguiana). É importante perceber que o 

deslocamento conceitual que Gallo (2013) faz é operar com uma noção de educação que 

busque transformar o estado atual do que está estabelecido, em busca de uma prática que 

valorize a singularidade em meio ao coletivo. O conceito de arte menor propõe buscar uma 

desterritorialização de elementos do cotidiano, da natureza, do que é tido como ruim, como 

sofrível, para pensar novas vivências, a fim de remeter-se a novas buscas, novas linhas de 

fuga, novos agenciamentos. Destacamos que muitos artistas atualmente já produzem o que 

aqui está sendo abordado. No entanto, ressaltamos a importância de se trazer essas práticas 

para a educação em arte e de lembrar que Krajcberg foi o pioneiro em trabalhar com essas 

possibilidades aqui no Brasil, com uma arte de revolta e resistência às políticas que permitiam 
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e ainda permitem crimes ambientais. É uma arte que não se expressa para si, mas para uma 

coletividade; parte do singular, do artista solitário, para o coletivo. Krajcberg, durante sua 

trajetória artística, não se rendeu às pressões dos “ismos”, ou seja, aos movimentos elaborados 

pelo mercado da arte, às pressões políticas. Ao contrário, sempre se manteve à margem, 

solitário, consciente de suas práticas minoritárias, no deserto e na miséria. Sempre resistindo à 

cooptação, manteve sua revolta acesa, em busca de outras possibilidades. Então, a arte menor 

consistiria em participar da produção artística sem se render a esses mecanismos de controle. 

Assim como a educação menor, a arte menor é rizomática e fracionada, não se preocupa em 

instaurar verdades nem em buscar respostas prontas na complexidade da educação. O que 

interessa é estabelecer relações com o Todo: alunos, professores de disciplinas diversas e a 

comunidade local, propor interconexões sempre abertas, em devir.  

 
[...] A educação menor é uma aposta nas multiplicidades, que rizomaticamente se 
conectam e interconectam, gerando novas multiplicidades. Assim, todo ato singular 
se coletiviza e todo ato coletivo se singulariza. Num rizoma, as singularidades 
desenvolvem devires que implicam hecceidades. Não há sujeitos, não há objetos, 
não há ações concentradas em um ou outro; há projetos, acontecimentos, 
individuações sem sujeito. Todo projeto é coletivo. Todo valor é coletivo. Todo 
fracasso, também (GALLO, 2013, p. 69).  

 
 
O terceiro deslocamento apontado por Gallo (2013) trata da relação entre rizoma e 

educação. O ensino de hoje é organizado de forma compartimentada. A organização das 

disciplinas é estabelecida de forma isolada, muitas vezes, sem uma contextualização e 

conexão interdisciplinar com outros conhecimentos. Isso não possibilita uma visão mais 

abrangente do mundo. Uma saída para esse problema seria uma educação pautada na 

interdisciplinaridade. A organização dos currículos escolares possibilitaria uma interconexão 

das disciplinas, permitindo uma compreensão mais ampla dos saberes construídos. 

Geralmente, a estrutura do conhecimento é representada numa metáfora de forma arbórea: 

uma grande árvore que precisa estar com sua base bem solidificada em premissas verdadeiras 

(o pensamento metafísico). Essa árvore possui um tronco sólido, que seria a própria filosofia. 

Esse tronco se ramifica em galhos, cada um representando uma área de conhecimento. Essa é 

uma concepção moderna da estrutura do conhecimento, uma fragmentação estanque e 

cartesiana do saber. Gallo (2013) esclarece que o paradigma arborescente impõe uma 

hierarquização do conhecimento, sem que haja conexão entre as disciplinas. A metáfora do 

rizoma, por sua vez, subverte a ordem da metáfora arbórea. No rizoma, não há uma 
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hierarquização a ser seguida como modelo único e verdadeiro, pois não há rizoma, mas 

rizomas, sempre dispostos a potencializar o pensar, criando novos conceitos. Nesse contexto, 

cada ponto pode acessar outro, sem meio nem fim, numa riqueza aberta ao devir, à 

exploração, à descoberta de novas possibilidades. Pensar o saber rizomático em educação pela 

arte seria atentar para uma multiplicidade de formas de produzir arte, de possibilidades de 

materiais, principalmente com elementos naturais, de problematizar a realidade, que é 

fragmentada e diversa; é observar e refletir sobre o mundo, partindo de nossa própria 

localidade, isto é, buscar romper com formas acadêmicas, ranços modernistas ou mesmo 

atitudes pós-modernas duvidosas no ensino da arte, pautadas em concepções ultrapassadas, 

como já sublinhado.  

O último deslocamento dos conceitos deleuzianos para a educação destacado por 

Gallo (2013) trata da temática educação e controle. É sabido que a educação sempre se valeu 

dos mecanismos de controle para formar e informar os alunos. Assim, é necessário enquadrá-

los numa sistematização formal da cultura, tornando a educação uma máquina de controle 

social. Como a escola tem o poder de aprovar ou reprovar, durante séculos e ainda hoje, coage 

os alunos que não se enquadram em seu sistema de disciplina, materializando seu poder com a 

quantificação da aprendizagem em termos de notas ou conceitos classificatórios. Assim, Gallo 

(2013) propõe que comecemos a abdicar desse discurso de poder e de controle. Segundo esse 

autor, quando enrijecemos o sistema de notas e avaliação, consequentemente, temos muitas 

reprovações. Então, faz-se necessário um acompanhamento ombro a ombro do aluno em sua 

formação, com propostas avaliativas mais flexíveis, tentando desestabilizar o rigor da 

seriação, com a finalidade de opor resistência contra a macropolítica opressora. É preciso 

levar em conta que tais questões não são fáceis de serem abordadas e solucionadas; são 

polêmicas e, às vezes, contraditórias, mas podem ser postas para reflexão, a fim de atenuar os 

problemas na área da educação. 

Considerações finais 

A pretensão, aqui, não é enunciar verdades inabaladas sobre o processo de criação em 

arte e educação. O caminho trilhado foi tomar como base a história de vida de Krajcberg, sua 

relação com a natureza, seus exemplos de criação em arte, a fim de provocar movimentos no 

pensar a arte e a educação, criando novos conceitos. Deleuze salienta que para criar conceitos 

às vezes é necessário “roubar” conceitos já criados. Para o filósofo, esse “roubo” é criativo, se 

900



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

ressignificamos aquilo de que nos apropriamos. Esses “roubos” acontecem nos encontros com 

pessoas, com ideias, com filósofos, com a natureza, com os animais etc. O “roubo” é 

potentemente criativo, se articulamos os conceitos para criar outros (DELEUZE apud 

GALLO, 2013). Desse modo, não foi exposta aqui uma receita para resolver os problemas da 

educação, mas, sim, a forma como Deleuze propõe enfrentar os problemas, fazer do 

pensamento um ato em movimento, sempre em devir. A poética krajcberguiana se aproxima 

do pensamento deleuziano em educação, por possibilitar o contato com o caos; a partir dele, 

encontrar brechas entre os fragmentos; desses fragmentos, criar potência de possibilidades, de 

arte, de educação, de vida.  
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JOSÉ RUFINO, ARTE E MEMÓRIA: UMA RELAÇÃO SIMBIÓTICA 
 

Bruna Oliveira Gomes de Souza e Silva - IFPE1 
   Luciana dos Santos Tavares – IFPE (Coautora) 2 

 
Resumo 
O presente texto propõe a observação de algumas obras da série Cartas de Areia do artista e professor 
da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, José Rufino, onde ele ressignifica objetos por ele 
apropriado, usando a memória como forma de expressão, com obras em que se reportam as suas 
próprias memórias extinguindo noções de privacidade para poder se comunicar com o público através 
de suas histórias. Árvores azuis, campos de cana, cadeiras copos, raízes, veias e fragmentos de textos 
são alguns compostos de Cartas de Areia. O artigo tem como intuito principal promover o 
entendimento mais amplo entre José Rufino, memória afetiva e sua importância artística e social. 
Visando a relação simbiótica do artista com a memória, e explorando elementos pertencentes à obra 
Cartas de Areia. Esta pesquisa foi embasada por meio de informações coletadas a partir de dados 
bibliográficos, através de levantamentos em livros, textos, site de José Rufino, site de museus, 
catálogos de exposições diversas em que o artista participou, entrevistas com o próprio artista, como 
forma de refletir e atingir os objetivos propostos. Este artigo foi elaborado como requisito básico para  
conclusão do Curso subsequente de Artes Visuais no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco – IFPE – Campus Olinda. 
Palavras-Chave: Memória Particular. Memória Pública. Arte.  

 
 
Introdução 
 

A indagação sobre a memória é antiga. No final do século XIX, apresentavam-se 

trabalhos sobre o tema em vários campos acadêmicos como, Psicologia, Antropologia, 

Sociologia e Literatura, em decorrência das mudanças nas relações humanas, que tentava 

extinguir as lembranças individuais e determinar um presente absoluto, findando em uma 

ruptura com o passado.  

                                                
1 Estudante do Curso Técnico de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, IFPE – Campus Olinda. E-mail: brunaoliveiragms@gmail.com 
 
2 Mestre em Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco na linha de pesquisa do Ensino das 
Artes Visuais. Professora do Ensino Básico no curso técnico subsequente em Artes Visuais no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFPE – Campus Olinda. E-mail: 
lucianastavares@gmail.com 
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A memória, como ressalta Michael Pollak3, “é um fenômeno construído socialmente, 

cujas funções essenciais são manter a coesão interna e defender os limites do que um grupo 

tem em comum” (POLLAK,1989, p.12). 

 

Como processo de retenção de informação, a memória cultiva uma relação de 

proximidade com o sistema das artes, uma vez que serve tanto como facilitador de 

assimilação, como fonte de inspiração artística. Como descreve Katia Canton4, em Tempo e 

Memória:  

 
A memória condição básica de nossa humanidade, tornou-se uma das grandes 
molduras da produção artística contemporânea. É também território de recriação e 
de reordenamento da existência (CANTON, 2009, p. 21, 22). 

 

De maneira geral, as artes e a memória estabelecem uma série de relações 

intercambiáveis no que se refere ao crescente interesse pelo resgate do passado. A memória dá 

ao sujeito sentido ao seu estar no mundo. 

 
E para que serve a arte? Para começar, podemos dizer que ela provoca, instiga e 
estimula nosso sentidos, descondicionando-os, isto é, retirando-os de uma ordem 
preestabelecida e sugerindo ampliadas possibilidades de viver e de se organizar no 
mundo (CANTON, 2009, p. 12). 

 

Muito do que vivemos hoje foi construído por ações e omissões nossas no passado. A 

possibilidade de perda dessas recordações trás o empobrecimento individual, artístico, cultural 

e histórico, irreparável para a o homem e a sociedade. É de extrema relevância ações para 

salvaguardá-las, viabilizando a continuidade e crescimento dos saberes e práticas 

relacionadas.  

Para dar conta deste objeto, propõe-se articular obras da seria Cartas de Areia, do 

artista Paraibano, José Rufino, que atua na interface entre os campos da memória, da história, 

paleontologia e da arte, e é destaque no cenário artístico nacional e internacional. As 

memórias são relacionadas desde a escolha de seu nome; nascido José Augusto da Costa 

Almeida, apossa-se do nome do seu avô paterno como uma forma de recontar sua história; 

                                                
3 Michael Pollak é pesquisador do Centre National de Recherches Scientifiques - CNRS, ligado ao Institut 

d'Histoire du Temps Present e ao Groupe de Sociologie Politique et Morale.  
4 Vice Diretora, curadora e profª. Livre-Docente do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 

Paulo,Doutorada em Artes Interdisciplinares pela Faculdade de Artes Visuais e Educação, da New York 
University. 
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Como relata o próprio José Rufino “Momentaneamente encarada como uma homenagem, 

logo passa a revelar os primeiros sinais da minha intenção: provocar uma subversão nas 

camadas do Tempo de Vaca Brava” (RUFINO,2007,p.12); até suas obras, onde utiliza de 

materiais, documentos e objetos de instituições e de histórias de sua  família. Retorna as suas 

memórias extinguindo noções de privacidade para poder se comunicar com o público através 

de suas histórias. Em suma, o trabalho objetiva promover um entendimento mais amplo deste 

vínculo de José Rufino com o campo da memória e da arte. 

 
José Rufino: o artista da memória 
 

Natural de João Pessoa, na Paraíba, nasceu em 1965. Começou com sua aproximação 

às artes plásticas em 1978, quando fez curso de Iniciação às Artes Plásticas na Coordenação 

de Extensão Cultural da Universidade Federal da Paraíba, muda-se em 1983, para o Recife, 

onde tem contato com artistas e poetas ligados à arte postal e à poesia visual, entre eles Paulo 

Bruscky (1949). Gradou-se em geologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

formação esta que, segundo ele, traz grande influência sobre seus processos de pensamento e 

de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

José Rufino 
Fonte: carbonogaleria.com.br 
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Iniciou na carreira artística pela poesia, no inicio da década de 80 migrou para arte 

postal e em seguida passou a desenvolver trabalhos com objetos da família.  

 
[...] Comecei a me interessar por artistas que viam na arte uma possibilidade de 
transformação de pensamento. (…) artistas interessados na revisão pessoal e 
consequentemente entregar a arte para transformação alheia […] (informação 
verbal).5  
 

Hoje transita de maneira plural nas artes plásticas: sua obra inclui: pintura, desenhos, 

instalações. Em um caso de decisão afetuosa, e de se inseri no contexto das cartas a qual 

herdou do seu avô, em 1991, José Rufino adota o nome que era do seu avô paterno - um 

legítimo senhor do engenho, o verdadeiro nome do artista é José Augusto Costa de Almeida.  

É filho de um engenheiro civil e de uma artista plástica graduada em filosofia. Seus pais 

também eram ativistas políticos perseguidos e presos pela ditadura do regime militar 

brasileira nos anos de 1960. Uma dicotomia familiar. 

O artista é também muito conhecido pelos seus impressionantes trabalhos de caráter 

político, quase toda sua obra baseia-se na apropriação de arquivos, documentos e narrativas 

ligadas à sua história pessoal, o seu passado e de sua família, o que lhe fez ficar conhecido 

como o “artista da memória”. José Rufino faz da memória um espécie de emissão de si. “Meu 

trabalho confunde-se com o processo da vida. Não existe um limite definido entre criação e 

não criação. Onde acaba o trabalho e começa o artista? (Rufino, 2001)6. 

Destaca-se no cenário artístico com obras que resgatam o passado atribuindo-lhes um 

novo significado. Usando móveis herdados do antigo engenho do seu avô, Rufino criou a 

instalação intitulada de Lethe (2009). O nome faz referência ao rio do esquecimento na 

mitologia grega. Documentos antigos também foram usados em algumas obras como na série, 

Cartas de Areia (1990 -), produção que será esmiuçada neste artigo e que está em realização 

até os dias atuais. Vinculada também ao passado, mas desta vez o passado da cidade do Rio 

de Janeiro. Ulysses (2012),  é formada por vários artefatos históricos encontrados por 

operários durante as obras realizadas na cidade de Rio de Janeiro para a Copa do Mundo e 

Olimpíada. 

 

                                                
5 SILVA, Bruna. Entrevista 1 [Maio, 2017] . Entrevistador: Bruna Oliveira Gomes de Souza e Silva. Olinda, 

2017. Arquivo. amr  (16 min). 
6 RUFINO, José. [José Rufino]. In: RODRIGUES, Elinaldo. A Arte e os artistas da Paraíba: perfis jornalísticos. 

João Pessoa: UFPB, 2001. 
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Cartas de Areia  
 

Fundamentada na apropriação de arquivos, documentos e narrativas ligadas à sua 

história pessoal, mas também conectados à contextos mais amplos e públicos, a obra de José 

Rufino trata-se de um processo de aproximação da história cotidiana e autobiográfica, e estas, 

à memória coletiva. Faz da memória pessoal um acesso para a memória pública. 

Durante sua meninice passou longas temporadas no engenho Vaca Brava do seu avô 

paterno, o Coronel José Rufino, no município de Areia, Paraíba. Já na sua fase adulta após a 

morte do seu avô, Rufino recebeu como legado um  abarrotado de cartas, cerca de 5.000. 

Manuseou centenas de cartas redigidas entre de 1920 e 1950 destinadas ao seu avô.  

Por ter sido o ultimo da geração “menino de engenho”, Rufino conviveu muito mais 

com o seu avô paterno, este que era separado da esposa. A avó, que pouco foi o convívio, só a 

“redescobriu” através das cartas que herdou. Rufino então partiu para uma ação construtiva 

em cima das correspondências.  

 
[…] Me vi diante dessas centenas de correspondências, ainda no Recife, e vi que eu 
só tinha duas chances, ou eu queimava tudo aquilo e tentava esquecer, ou 
transformava em outra coisa, (…) na época tive a ideia de desenhar em cima delas, 
apagar algumas (…) fui lembrando de coisas da minha infância no engenho e 
desenhando por cima, não é uma história iconográfica, é um aquecimento da 
memória mais solta […] (informação verbal)7. 

 

No texto “Desenho ao Léthe” José Rufino descreve essa trajetória: 

 
Ao mesmo tempo em que trabalhava nos envelopes, iniciei a leitura das cartas. No 
início, um pouco acanhado por violar histórias e emoções tão particulares. Aos 
poucos fui penetrando naquele mundo de pequenas falhas, fraquezas, vaidades, 
encontros e desencontros. A primeira sensação foi de frustração e impotência diante 
da ciclicidade de sentimentos recorrentes naquelas cartas. Estaria fadado a ser o 
responsável por uma historiografia familiar? Responderia pelo resto da vida como 
guardador do Estatuto das Intimidades? (RUFINO, 2007, p.6). 
 

De forma tímida o artista passou a manipular este legado familiar, no início alterou 

apenas o selo, depois todo o envelope em seguida passou para uma ação profunda e partiu 

para o corpo das cartas. 

 

                                                
7 SILVA, Bruna. Entrevista 1 [Maio, 2017] . Entrevistador: Bruna Oliveira Gomes de Souza e Silva. Olinda, 

2017. Arquivo. amr  (16 min). 
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José Rufino ( 1965 - ) 
Cartas de Areia 

Têmpera sobre papel, (carta de família)  
Coleção Particular  

Fonte: www.joserufino.com 
 
 

As correspondências servem de suporte para pinturas e desenhos que interverem no 

documento original instituindo novos significados e vínculos, contando sobre cada história 

uma nova. Em uma entrevista concedida ao programa do Jô Soares8 em 2006, Rufino ao ser 

indagado sobre a fonte de inspiração da Série Cartas de areia ele responde: “[...] uma espécie 

de vontade de refazer o passado, eu precisava de outro passado, não daquele para continuar 

vivendo”. 

 
Camadas sobrepostas de pigmentos são utilizadas como instrumento da experiência 
renovadora do esquecimento. Contam, sobre cada história, uma nova. A 
preocupação com a recuperação de recordações, ainda muito presente nas Cartas de 
Areia feitas sobre envelopes, cede lugar ao desejo mais radical de interferir, de 
recontar, de reinventar, de apagar partes ou de apagar quase tudo (RUFINO, 2007, p. 
6). 

 

Mobílias, copos, animais híbridos, árvores, fragmentos de texto, são elementos 

presentes em seus trabalhos. “O artista reinventa o passado, sobrepondo-lhe suas memórias de 

infância, brincadeiras de roda, árvores e bichos, testemunhos de alegrias, descobertas e 

medos” (BARBOSA, 2007, p. 47).  

                                                
8 SOARES, Jô. Entrevista 2  [2009] . Entrevistador: José Eugênio Soares São Paulo, 2009. A entrevista na 

integra encontra-se na plataforma de distribuição digital de vídeos Youtube nos links: 
https://www.youtube.com/watch?v=MMGEMc0OaZY&t=52s / 
https://www.youtube.com/watch?v=Vdyj_pSnkWE .  
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A escolha do nome da serie Cartas de Areia é uma metáfora que se relaciona a uma 

característica da areia, algo que não pode ser retido e também faz menção ao lugar onde seu 

avô tinha um engenho, na cidade de Areia, na Paraíba. No catálogo da exposição Cartas de 

Areia (1998), conforme Agnaldo Farias, o nome da exposição é uma matéria a ser pensada:  

 
Cartas de Areia porque foram de lá remetidas (...) ou de areia porque o passado, todo 
o passado, é um mosaico frágil e caleidoscópico, uma paisagem constituída por uma 
miríade de pontos e cujo desenho varia em função do olhar que o presente lança 
sobre ele? (FARIAS, 1998, p. 2). 

 

A série trabalhada por mais de dez anos se tornou proeminente na produção do artista. 

Pois a obra retrata registros de histórias de amor, solidão, sentimentos universais e que estão 

presentes na memória não só da família de Rufino. Isto faz com que as pessoas interajam com 

ela de alguma forma, que se sintam e se reconheçam na obra. 

Sou quem sou porque me lembro de quem  sou, a memória é o nosso tino histórico é o 

nossa sensatez de identidade pessoal. Quando nos referimos a palavras memória, logo nos 

recordamos de nossas experiências individuais, aquela que de alguma maneira se armazena no 

cérebro. É através do armazenamento e evocação de informação adquirida através de 

experiências que os homens e os animais obtêm a memória e sua aquisição é denominada de 

aprendizado. Não há memória sem aprendizado, nem há aprendizado sem experiências. Para 

Ferreira e Amaral (2004, p.139), “Falar de memória é falar de uma certa estrutura de 

arquivamento que nos permite experiências socialmente significativas do passado, do nosso 

presente e de nossa percepção do futuro”.  

 

Escavador de Lembranças  
 

Possibilidade de dispor dos conhecimentos passados. Por conhecimentos passados é 
preciso entender os conhecimentos que, de qualquer modo, já estiveram disponíveis, 
e não já simplesmente conhecimentos do passado (...), possibilidade de evocar, 
quando necessário, o conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente: é 
propriamente a recordação (ABBGNANO, 200:657). 

 

Segundo o Dicionário mini Aurélio, 2008, pg. 547, a definição de memória é: 

“Faculdade de conservar ou recuperar ideias e imagens, lembranças, reminiscências”. Para 

que a memória exista é necessário que o indivíduo consiga recordar os fatos que marcaram 

seu passado. Inúmeros são os modos de relembrar o que se passou, um deles é através de 
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cartas, que com seus rituais gravados nos possibilita atravessar sobre as superfícies temporais, 

pois como diz Peter Burke, os rituais:  

 
[...] são reencenações do passado, atos de memória, mas também tentativas de impor 
interpretações do passado, formar a memória, e assim construir uma identidade 
social (BURKE, 2000, p. 75). 
 

Para um melhor entendimento da concepção da identidade social falada por Peter 

Burker, remeto-me a Martins, em linha gerais:  

 
Esse sentido de pertencer que as pessoas trazem enquanto seres simbólicos que são. 
Esse ser de algum lugar pertencente a algum grupo, sente a afinidade com algo que 
lhe resgata algo seu; isto tudo é chamado de identidade (MARTINS, 2003, p. 42). 
 
 

“Memória é o território de recriação e de reordenamento da existência, um testemunho 

de riquezas afetivas que o artista oferece ou insinua ao espectador, com a cumplicidade e a 

intimidade de que abre um diário” (CANTON, 2009, p. 22). E é desse modo que ocorrem os 

trabalhos da arte contemporânea, objetos de nossa cultura que se extraviaram no passado 

sendo retomados e conduzidos ao mundo artístico, para que possam ser admirados, 

submetendo-os a uma recordação que estava escondida, armazenada em algum lugar lá na 

memória do passado de cada espectador.  

 
O interesse dos artistas contemporâneos em trabalhar a memória consiste em um ato 
de resistência a um estado de quase amnésia de corrente da rapidez da vida cotidiana 
atual. A arte contemporânea, ao evocar a memória em suas possibilidades 
multifacetadas, propõe um tempo fora do tempo (CANTON, 2009, p. 57). 
 

Neste panorama artístico José Rufino que também é Paleontólogo de formação, escava 

a procura de objetos esquecidos buscando trazê-los a conhecimento público. Á vista disso, 

Rufino estuda e realiza suas obras como se fosse tratá-las cientificamente. Segundo o artista, 

tanto na paleontologia como na arte, resgata-se o passado e a história simultaneamente. A 

diferença entre estas profissões é que a arte lhe dá a liberdade de interferir e alterar este 

passado, criando novos significados. “Sempre vejo que me trabalho surti um efeito muito 

imediato, por conta do uso desses materiais que já vem carregado de energia humana” 

(informação verbal)9. 

                                                
9 SILVA, Bruna. Entrevista 1 [Maio, 2017] . Entrevistador: Bruna Oliveira Gomes de Souza e Silva. Olinda, 

2017. Arquivo. amr  (16 min). 
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No nosso meio social, do convívio familiar e de grupos de amigos nossa memória 

pode ser revivida eternamente, como boa ou ruim. “Na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado” (BOSI, 1994, p. 55). 

 
Considerações 
 

Tendo o objetivo de trabalhar as obras de José Rufino evidenciando a sua importância 

artística e social, comecei minha pesquisa e não imaginava que poderia  instigar ainda mais 

minha paixão pela memória familiar. O presente estudo me fez compreender que a memória 

tem um valor imaterial e de extrema importância na nossa identificação social. Desde muito 

nova tive curiosidade em saber histórias, relatos, reunir fotos, documentos, cartas, ou até 

mesmo descobrir o nome de alguns dos meus antepassados, para mim já era de grande valia. 

Não desejava o esquecimento dessas histórias.  Hoje tenho um maior entendimento de que 

devo continuar a salvaguardar esta informações e repassá-las para novas gerações, como 

forma de reavivá-las. Assim como devemos fazer com nossas memorias familiares, ações de 

preservação, resgate e restauração de memórias coletivas também devem existir.  

Para alcançar os resultados obtidos neste artigo, foi de extrema importância o diálogo 

com o artista José Rufino para cientificidade e melhor clareza sobre memórias e histórias aqui 

relatadas. José Rufino anulou sua privacidade e nos contemplou com obras que a qual nos 

identificamos por imediato.  

Encerro aqui brevemente minha pesquisa, com a  certeza de que as possibilidades no 

meio artístico são diversas, pois o espaço contemporâneo é de experimentação, de materiais, 

de temas, de linguagem sempre com um pensamento não excludente. Mas considerando que 

os trabalhos que surgem a partir da memória contribuem na construção da identidade pessoal, 

de grupos e de nações, afirma o direito à cidadania e orientam para determinados fatos 

ocorridos que não foram favoráveis e poderão ser evitados no futuro. “Um dos elementos 

mais importantes para pensarmos a vida e a arte contemporânea é o tempo” (CANTON,2009, 

p.15).  
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LANÇAR, PUXAR E MERGULHAR: PROBLEMATIZAR O CORPO 

FEMININO NAS ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO 
 

Juliana de Lima Veloso1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Grupo de Trabalho de Poéticas 

 
Resumo:  
Ao ser convidada a realizar uma ocupação artística em uma universidade pública, logo após um 
período de ocupações, protestos, paralizações e greves em vários setores públicos do país, deparo-me 
com algumas problematizações relevantes e instigantes à minha docência e pesquisa poética. Visto que 
minha poética visual tem o papel de discutir os padrões estéticos do corpo da mulher, o objetivo deste 
artigo é acender o pavio da mesma discussão dentro da educação e mais especificamente dentro da 
disciplina de artes na escola. Pôr em evidência o tema tem como efeito, em minha pesquisa, o 
surgimento de algumas percepções e afirmações dentro do campo de estudos do saber e poder de 
Michel Foucault, bem como o da estética nas artes visuais e filosofia. Uma certa “visibilidade” do 
corpo das mulheres através da experiência poética de posar é um deles. Contudo é indo mais fundo na 
investigação sobre a constituição das pedagogias acerca do feminino, das subjetividades e discursos 
que perpetuam verdades acerca da imagem do corpo da mulher, nos jovens de hoje, nos(as) alunos(as), 
que me interessa o percorrer dessa pesquisa. 
Palavras-chave: Imagens do corpo; pedagogias do feminino; experiência poética 
 

Introdução 

Ao ser convidada a realizar uma ocupação artística em uma universidade pública, logo 

após um período de ocupações, protestos, paralisações e greves em vários setores públicos do 

país, deparo-me com algumas problematizações relevantes e instigantes à minha docência e 

pesquisa poética. Antes de tudo, ressalto para o(a) leitor(a), que sou artista visual e professora 

de artes no ensino público de Santa Catarina.  Minha poética visual tem discutido e 

problematizado os padrões estéticos do corpo da mulher, assim julgo que meus pensamentos e 

minhas práticas aqui presentes neste artigo não poderiam deixar de estar amarrados às 

questões da arte e da educação. 

O objetivo deste artigo é acender o pavio da mesma discussão dentro da educação e 

mais especificamente dentro da disciplina de artes na escola. Posto isto, é na presença de certa 

                                                
1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Educação da UFRGS pela linha de pesquisa Arte, Linguagem e 
Currículo. Graduada pela mesma universidade em Licenciatura em Artes Visuais. Professora de Artes da rede 
Estadual de Santa Catarina. Integra o ARTEVERSA – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência 
(UFRGS/CNPq) e o GPA – Grupo de Pesquisa em Arte/CNPq. 
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“visibilidade” do copo feminino em vários âmbitos de nossa sociedade, que dialogo com a 

necessidade de trazer essa discussão também para dentro da escola.  

Pôr em evidência esse tema tem como efeito, em minha pesquisa, o surgimento de 

algumas percepções e afirmações dentro do campo de estudos do saber e poder de Michel 

Foucault. Uma certa “visibilidade” do corpo das mulheres, visto como ganho de voz e espaço, 

através da experiência poética de posar é um deles. Contudo é indo mais fundo na 

investigação sobre a constituição das pedagogias acerca do feminino, das subjetividades e 

discursos que perpetuam verdades acerca da imagem do corpo da mulher, nos jovens de hoje, 

nos(as) alunos(as), que me interessa o percorrer dessa pesquisa. Discutir e problematizar o 

espaço e a imagem da mulher na sociedade é pertinente dentro e fora da sala de aula. Deste 

modo o artigo pretende em quatro partes: apresentar o projeto Mulheres de atitude, mulheres 

que ocupam e a ocupação artística realizada na Universidade Federal do ABC; introduzir a 

problemática de minha pesquisa a partir do paralelo existente na formação do Licenciado em 

Artes Visuais; discutir a possibilidade de dar visibilidade ao corpo da mulher levando em 

conta a discussão de poder de Michel Foucault; e por último, discutir e refletir o confronto e 

as implicações pedagógicas das imagens do corpo da mulher que produzo como artista em 

diálogo com a escola. 

Sobre o projeto e a ocupação 

A partir de um convite feito pela Universidade Federal do ABC, em Setembro de 

2016, pelo Ofício nº 119/2016/ProEC, fui solicitada a pensar e realizar uma ocupação artística 

nos espaços de convivência da mesma. O espaço escolhido pela curadoria (realizada pela 

OMA Galeria2) para ocupar, foi um painel de 25 metros de comprimento por 2,05 metros de 

altura, situado na Biblioteca do Campus Santo André, São Paulo.  

Alicerçada nas problemáticas estéticas e na temática que minha poética visual transita 

que são as questões de gênero, a mulher e seu corpo, as questões estéticas e suas 

problemáticas no contemporâneo, promovi um projeto pessoal que foi inicialmente realizado 

a parte da ocupação, o qual intitulei Mulheres de atitude, mulheres que ocupam. No final 

desse projeto a ocupação artística levou o mesmo título e teve como duração quatro meses de 

exposição. 
                                                
2 Galeria de arte contemporânea situada na cidade de São Bernardo do Campo, SP. 
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 Desejando há tempos em minha produção aproximar-me mais ainda de meu objeto de 

pesquisa, a mulher, propus na internet uma chamada pública com a finalidade de convidar e 

incentivar mulheres diferentes de três estados brasileiros (RS, SC e SP) a posar para alguns 

desenhos de minha autoria. O objetivo desse projeto foi “tornar-se” uma experiência viva 

entre artista e modelos, promovendo a aproximação da comunidade de mulheres às artes 

visuais. Através da ação de posar, me propus desmistificar, entre as mulheres, os conceitos de 

modelo vivo, modelo como musa e corpo nu. Almejei produzir reflexões acerca da estética no 

campo das artes visuais, sobre o corpo da mulher, sobre a idealização da beleza e os padrões 

estéticos de nossa sociedade. A experiência intencionou promover a compreensão de que todo 

e qualquer tipo de corpo pode e deve ser visto, posando ou não, o corpo da mulher deve ser 

valorizado.  

Os desenhos realizados serviram como matéria prima para a ocupação que se deu em 

fevereiro de 2017. Então, durante os meses de outubro de 2016 a fevereiro de 2017 dediquei 

meu tempo a divulgar a chamada, agendar as sessões e desenhar essas mulheres. Assim os 

desenhos aconteceram em sessões e encontros onde as modelos posaram da forma que mais se 

sentiam confortáveis e seguras. Posaram de roupa, seminuas ou nuas, individuais ou em 

grupos. A proposta foi aberta e inclusiva.  

 
Fig. 1 e 2. Imagens digitais, realizadas durante encontros diferentes, do projeto “Mulheres de atitude, mulheres 
que ocupam” em 2016. 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A técnica escolhida para o preenchimento do painel foi o lambe-lambe3 pelo seu 

caráter acessível e político. Assim, após realizar um total de 160 desenhos em folha A3, todos 

foram digitalizados em uma gráfica. As imagens foram manipuladas e recortadas, recebendo 

apenas um contraste mais forte, para que ficassem com mais aspecto de fotocópia, que é um 

dos meios de reprodução dos cartazes lambe-lambe. 

 
Fig. 3 e 4. Imagens digitais. À esquerda captura realizada durante o segundo dia de ocupação, colando os lambe-
lambes dos desenhos digitalizados. À direita painel de 25 metros preenchido com os cartazes lambe-lambes. 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Ao final da montagem, no dia 17 de fevereiro houve a abertura da ocupação com a fala 

do Vice-Reitor, do Setor de Cultura, do responsável pela Biblioteca e da curadoria. Após a 

abertura realizou-se um bate-papo com grupos convidados, dentre eles estavam representantes 

da Biblioteca, dos coletivos feminista e LGBT da Universidade Federal do ABC, do Sindicato 

dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC liderado por duas mulheres, a 

psicóloga da universidade, amigos e a comunidade em geral. A conversa foi gratificante, se 

manteve acerca de questões que ambicionava no início do projeto, como por exemplo, o 

preconceito sofrido pelas mulheres dentro da universidade e fora dela. Também chegou ao 

debate o número significativamente inferior de mulheres acadêmicas, docentes e funcionárias 

que é de aproximadamente 1/3 (um terço) dentro da universidade. Esse dado nos mobilizou a 

pensar que mesmo os “corpos das mulheres ocupando o espaço público” (fala da psicóloga) 

                                                
3 Ou pôster lambe-lambe, é um tipo de pôster elaborados através de imagens e textos com propósitos diferentes 
que podem transmitir desde ideias e pensamentos, divulgação de eventos e arte, a protestos. São considerados 
uma vertente da arte urbana onde realiza-se intervenções nos espaços públicos. A cola é feita a base de água, 
com polvilho ou farinha, caráter acessível dessa expressão artística. São colados em espaço público. (texto 
informado pela autora) 
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onde e como estão esses corpos dentro de uma universidade que é também pública? Como 

uma ocupação feita por uma artista mulher a partir de 160 desenhos de corpos de 42 mulheres 

pode dialogar com essa ausência da representatividade da mulher na universidade? Será que 

ela só se dá nesse tipo de ambiente? Sabemos que não, a História da Arte é um exemplo... 

Formação ou deformação acadêmica? 

Foi no processo de intenso estudo para o ingresso no mestrado acadêmico do 

PPGEDU UFRGS 2017/2 que me percebi no exercício de refletir e questionar os meus fazeres 

e seres no campo das artes visuais e educação, no que tange as discussões de gênero. Nesses 

estudos, meu objeto de pesquisa dentro da educação vem ganhando forma a partir de algumas 

perguntas que tenho feito sobre minhas práticas: Que saberes estou produzindo com minha 

poética em um espaço expositivo? Ela faz diálogo com a educação? Minha docência e minha 

poética de alguma forma fazem diálogo com meu aluno na escola? Por que essas práticas se 

separam? Seria a separação entre esses dois fazeres uma incógnita potencial para uma 

pesquisa? Elas estão realmente separadas? Em mim, sempre as vi separadas. Talvez hoje 

refletindo e escrevendo passo a enxergar que me fragmentei entre dois fazeres, por talvez 

minha educação/graduação ter sido fragmentada também. 

 No início do curso, os acadêmicos de Licenciatura em Artes Visuais da UFRGS 

passam por disciplinas introdutórias, e ao decorrer de nossas jornadas optamos por disciplinas 

ora no Instituto de Artes, ora na Faculdade de Educação. Transitando entre dois prédios, um 

extremamente isolado e fora do contexto “Campus Centro” e o outro no coração da 

universidade, “aprendemos” e vivenciamos que apesar da separação física e de saberes, há um 

respiro de resistência da arte dentro da Faculdade de Educação, o que não se vê com a 

educação dentro do Instituto de Artes. Quando penso no conceito de “campo expandido” que 

foi caro à Rosalind Krauss (1979) e que hoje está presente nas formações pedagógicas de 

Bienais, nas pesquisas acadêmicas sobre arte educação e críticas de arte, como podemos 

justificar a separação de indivíduos e saberes dentro de uma formação que deveria constituir-

se em ambos os saberes: arte e educação? 

É neste grande paralelo, que me aventuro a investigar esses fazeres, propondo que a 

discussão de gênero seja abraçada em ambas as áreas arte/educação, assim como a crítica que 
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faço sobre a formação e constituição de sujeitos acadêmicos (licenciados/bacharéis) que 

deveria em seu currículo entrelaçar os dois saberes. 

Desta forma o projeto e ocupação artística tiveram papel fundamental para o curso de 

minha pesquisa sobre gênero nas artes visuais e educação. Ao me questionar: e as mulheres de 

minha poética? Onde elas entram na discussão da educação?, lanço a problemática (como 

uma rede de pesca em alto mar) “poética/educação/gênero” sobre o imenso oceano de 

discussões que essas temáticas estão mergulhadas. E ao içar a minha rede, emergem duas 

questões que visarei discutir e dar destaque neste artigo e que se seguem como as próximas 

seções. 

Lançar uma experiência poética, içar novos modos de ver 

Neste momento trago o pensamento foucaultiano para discutir um pouco a construção 

dos discursos e verdades acerca do corpo feminino, por meio da pergunta: seria possível 

através do entendimento de poder em Michel Foucault, “dar poder” ao corpo feminino? 

Lembro que neste momento o corpo de que falo é pensado através de seus significados 

adquiridos ao longo da história. 

Foucault que dedicou grande parte de sua obra a pesquisar e estudar o sujeito, os 

discursos e as relações de saber/poder vai tratar de rachar e investigar o que ele chamou de 

dispositivos, sendo um deles a sexualidade. Esse dispositivo no qual se insere o corpo 

humano, também irá assim como outros dispositivos, selecionar, regular e controlar modos de 

subjetivação na constituição dos sujeitos. Sendo assim, esses sujeitos subjetivados são 

resultado das constituições e práticas discursivas, afirmando-se nas relações de saber/poder. 

Sobre o termo dispositivo, Judith Revel explica que o seu surgimento na obra de Foucault 

designa: 
 

[...] inicialmente os operadores materiais do poder, isto é, técnicas, estratégias e 
formas de assujeitamento utilizadas pelo poder.[...] trata-se tanto de discursos quanto 
de práticas, de instituições quanto de táticas moventes: é assim que Foucault chega a 
falar, segundo o caso, de "dispositivos de poder", de "dispositivos de saber", de 
"dispositivos disciplinares", de "dispositivos de sexualidade" etc. (REVEL, 2005, p. 
39) 

   

Em seu livro Vigiar e Punir, Michel Foucault trabalha algumas questões importantes à sua 

pesquisa sobre o poder. Nesse desenvolve, por exemplo, a ideia de disciplina, onde teremos o 
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revelar de corpos dóceis através de um poder disciplinar. Sobre a disciplina, Foucault 

interpreta-a como “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-

utilidade” (2015, p.126).   

Mesmo Foucault tendo estudado os corpos, dentro de instituições que tentam 

disciplinar, vigiar e punir (como as prisões, hospitais e escolas), discursos se geraram, 

perpetuaram e instalaram verdades acerca dos corpos. Concomitantemente se perpetuaram 

também verdades e discursos nos/dos/sobre os corpos das mulheres. Ao pensarmos na 

construção histórica e social de uma padronização de corpo e representação da mulher, 

podemos dialogar com o que vemos, ouvimos, falamos e reproduzimos em nossos discursos 

ao longo da história. As mídias, comerciais, clínicas e produtos de beleza estão aí para 

comprovar esses padrões e “verdades” sobre o corpo feminino, elas instauram na sociedade 

um modelo a se seguir, a se gostar e a ser legitimado como verdade e como bom. 

É nessa perspectiva foucaultiana que minha pesquisa poética com as mulheres no 

projeto tem trazido à tona algumas problematizações acerca desse corpo feminino que em 

sociedade está sempre sofrendo algum tipo de normatização. A história da arte e suas imagens 

são um desses determinantes, ao referenciar Carmen Luke (1999), Luciana Loponte dirá que 

“Aprendemos sobre gênero e sexualidade através das imagens de arte (práticas discursivas 

que envolvem relações de poder-saber) e dos discursos que se produzem em torno delas.” 

(2002, p.284), logo as constituições de sentidos ao longo da história produziram discursos, 

saberes e poderes, “verdades” e mitos sobre a sexualidade e o corpo da mulher também no 

museu, na escola e na disciplina de Artes.  

Visto que as imagens da arte nos ensinam e nos contam a história, percebemos o 

quanto, ao longo dela, a mulher foi representada e contada a partir de um discurso masculino 

e eurocêntrico. Verdades, regras e padrões desfigurados se criaram para falar deste corpo que 

não os pertencia. No projeto que lancei, o discurso da mulher nunca foi tão explícito. A 

vontade de posar e o ato de posar representam aqui, em minha opinião, novos modos de ver e 

(re)significar o corpo das mulheres, visto neste artigo como ganho de voz e de certa 

visibilidade. “Dar” (ou criar espaços para o exercício de) poder através de uma experiência 

sensível e artística pode parecer sem sentido para alguns, mas não para aquelas que ganharam 

919



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

espaço, voz e um novo significado para seu corpo. Entender o seu próprio corpo de mulher 

não partia de uma visão subjetiva, mas sim de uma posição masculina. “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p.9), é assim inflamada que Simone de 

Beauvoir vem não só estremecer, mas rachar conceitos biológicos, psíquicos, econômicos 

entre outros, afirmando que gênero é uma construção cultural. 

Deste modo, é nessa falta histórica de um discurso próprio sobre o corpo feminino que 

percebo ser através do ato e vontade de posar para os desenhos que se justificam: a conquista 

de voz e visibilidade do corpo da mulher. E sobre eles (os desenhos), penso que seu objetivo 

não foi a representação de algum ideal de corpo. Não intencionaram representar modelos, 

muito menos musas em seu sentido clássico, muito pelo contrário, os desenhos desejaram ser 

fiéis aos corpos de mulheres reais, de silhuetas, proporções e cores diferentes uma da outra.  

 
Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Onze desenhos digitalizados de onze mulheres diferentes. Os desenhos 
originais medem 29,7×42cm(cada) 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Estas discussões vêm se fazendo presente em vários âmbitos de nossa sociedade e se 

fazem também necessárias dentro da escola. Discutir e problematizar o espaço e a imagem da 

mulher na sociedade é pertinente dentro e fora da sala de aula. É neste momento que meus 

estudos sobre a constituição dos padrões de beleza, corpo e imagem da mulher nas artes 

visuais, vêm de encontro ao estudo das mesmas questões só que agora dentro da educação. 

Deste modo, não poderia deixar de amarrar a ideia de relacionar as discussões sobre poder, 

gênero e corpo feminino, com a escola: haveria possibilidade, abertura, para algum tipo de 

prática/experiência de “ressignificação” do corpo da mulher, ou de sua imagem, dentro da 

escola? 

Puxar não é o bastante, é preciso mergulhar 

A segunda questão que emergiu em minha rede foram as “consequências pedagógicas 

que as imagens do corpo da mulher levam para as escolas”. Assim não bastando à autocrítica 

sobre o meu fazer poético “Que pedagogia visual estava sendo oferecida para as mulheres que 

posaram e para os outros espectadores?”, a mesma se deu sobre minha docência: que efeito as 

imagens do corpo feminino que chegam à escola, na aula de artes ou outras, têm sobre as 

mentes e vidas dos(as) alunos(as)? Como levar a discussão que faço na galeria para dentro da 

sala de aula? 

Na tentativa de responder a questão percebo que o mergulho deve ser mais fundo na 

história da arte e da mulher... Façamos o exercício de pensar em um quadro, e que neste 

quadro há a representação de uma mulher nua. Agora imaginemos e suponhamos estar no 

momento em que essa obra foi realizada, o que vem a mente? Um pintor e sua modelo? Um 

estudante e uma modelo? Ou talvez e por último uma artista mulher e sua modelo mulher? O 

conceito de artista homem e de sua modelo mulher mantém-se não só na história da arte, 

como ainda hoje em nossas mentes, até mesmo daqueles que estão inseridos no contexto das 

artes visuais, se pensarmos, por exemplo, na situação da disciplina Artes na escola onde o(a) 

professor(a) corre o risco de perpetuar ou não esse legado.  
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Apesar disso, pesquisadoras e historiadoras4 vêm rompendo barreiras estabelecidas 

pelo próprio campo das artes visuais, defendendo e afirmando a mulher na história da arte 

através de um olhar feminino embargado de conceitos e discursos que colocam em evidência 

questões associadas à chamada “grande arte”, sendo um deles, por exemplo, o mito da 

genialidade artística: 

 
Uma das categorias da história da arte mais questionadas pelas estudiosas feministas 
é a figura do artista como gênio e a insistente associação da chamada ‘grande arte’ 
com essa imagem heroica, um atributo de características marcadamente masculinas. 
(LOPONTE, p.248, 2005) 
 

Loponte e Coutinho citam em seu artigo (2015) Artes visuais e feminismos: 

implicações pedagógicas, três estratégias de ação, que essas mulheres investigadoras, desde 

os anos 1960/1970, vêm utilizando para romper barreiras e tecer uma nova perspectiva de 

contar e estudar a História da Arte. Dentre uma delas, a que me é mais preciosa é a superação 

dos “clichês da feminilidade”, uma vez que está inserida na perspectiva da história da arte 

ocidental onde: 

 
[...] é recorrente a representação da mulher como ‘objeto de desejo’, ‘objeto de 
beleza’, ‘de perdição’, ‘santificação e pureza’ sob o crivo do olhar androcêntrico. 
Essas são formas de representação imputadas às mulheres por longo tempo - bem 
como o papel de modelo musa[...] (COUTINHO; LOPONTE, p.183, 2015) 
 

Em minha pesquisa poética é explícita a existência da investigação acerca das 

representações do corpo da mulher. Essa experiência poética que aqui relatei, vem ao 

encontro de meus estudos sobre a possibilidade de existir uma “musa” contemporânea – musa 

no formato mito/tabu, como uma mulher que segue um padrão/ideal de beleza de uma época - 

com a minha prática docente em sala de aula. É neste momento que me deparo com minha 

posição de professora de artes, de formadora e educadora, de saberes sobre a arte, no e para o 

ensino público, e me pergunto: Até onde o que faço como artista atinge ou não o meu aluno 

na escola? Existe algum diálogo entre as imagens que produzo e as imagens que meu aluno vê 

                                                
4 “Pesquisadoras e historiadoras como Griselda Pollock(1988), Patrícia Mayayo (2003), Linda Nochlin (1989, 
1989a), Bea Porqueres (1994) e Whitney Chadwick (1992) [...] fazem coro diante da desconstrução de um mito, 
[...] do que seja arte ou artista.” (LOPONTE, p.248, 2005) 
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em nossa aula de artes na educação básica? Ou melhor, como Loponte (2002) cita “As 

imagens dizem muito, nos produzem, nos significam, nos sonham.” e continua: 

 
Na escola, as aulas de arte, bem ou mal, têm sido o espaço (às vezes o único) de 
produção e leitura de imagens. Mas de que forma isso acontece? Como professoras 
de arte (as mulheres são a grande maioria) educam sobre gênero e sexualidade 
através dessas imagens? E, por outro lado, como elas próprias são educadas através 
dessas imagens? (LOPONTE, p.285, 2002) 

 

Que imagem do corpo feminino chega às escolas? Que imagens de mulheres são vistas 

pelos meus alunos? Que imagens da arte mostram, e como mostram, a mulher contemporânea 

para o(a) aluno(a) de hoje? Estaria produzindo, como artista, uma pedagogia visual do 

feminino para o meu aluno através de meu trabalho? Desta maneira, Luciana Loponte me faz 

pensar que me posiciono, talvez inconscientemente, como produtora de imagens, que 

produzem discursos e pedagogias.  O debate de minha poética visual, transitando entre os 

universos da estética e do poder, se insere na discussão sobre gênero e sexualidade que são 

hoje urgentes à escola contemporânea. 

 
Através de representações artísticas e da produção de sentidos em torno dessas 
representações exerce-se poder. Poder este que de uma forma não unitária, estável 
ou fixa vem privilegiando e reforçando um determinado ‘olhar masculino’. Poder 
que, sem dúvida, produz efeitos nos nossos modos de ver e entender questões de 
gênero e sexualidade. (LOPONTE, p.285, 2002) 

 

Poéticas artísticas, poucas ou raramente, se discutem enquanto produção de imagens 

que carregam poderes e pedagogias visuais. Luciana elucidando a questão do poder dentro das 

representações artísticas, encerra minha fundamentação teórica e metodológica neste artigo. É 

junto dela e de outros pesquisadores e pesquisadoras que continuarei visando entender e 

analisar a “resistência” que venho sendo e produzindo, seja em minha poética visual através 

da experiência do posar de outras mulheres, ou em minha docência que vem pensando “a arte 

como atitude esteticamente contaminada e afastada de uma moral escolarista” (CAPRA, 

MOMOLI, LOPONTE, 2016, p. 189).  Foucault uma vez disse “onde há poder, há 

resistência” e seguiu: 
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[...] os focos de resistência disseminam-se com mais ou menos densidade no tempo e 
no espaço, às vezes provocando o levante de grupos ou indivíduos de maneira 
definitiva, inflamando certos pontos do corpo, certos momentos da vida, certos tipos 
de comportamento. (FOUCAULT, 1993, p.92) 

 

Entendo meus fazeres como um possível resultado dessa inflamação. Meu fazer 

artístico tenciona as relações de poder presentes em corpos e histórias de mulheres comuns, e 

minha docência está inflamada com as próximas perguntas a serem investigadas. Até onde os 

padrões estéticos de nossa sociedade, impõem saberes e verdades nas mentes e vidas de 

nossos alunos? Como levar essa discussão para a educação a partir das aulas de arte? Entender 

como se constituem as pedagogias acerca do feminino, as subjetividades e discursos que 

perpetuam verdades acerca da imagem do corpo da mulher, no jovem de hoje, no(a) aluno(a) 

é próximo mergulho a ser dado..... 
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LEMBRANÇAS DE SOL: 

1947, UMA EXPEDIÇÃO A MATO GROSSO E UM ENCONTRO COM 

GUIMARÃES ROSA.  
 

Joana Passi de Moraes1 - UFRJ 
 

 
Grupo de Trabalho de Poéticas 

 
Resumo 
Em 1947, uma expedição organizada pela Universidade do Brasil (UB), no Rio de Janeiro, rumou para 
Mato Grosso e percorreu Campo Grande, Corumbá, Nhecolândia e o Pantanal Mato-Grossense. O 
grupo foi composto por estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 
entre eles, Sol Garson Passi, Sulamita de Farias Brito e Castro, o professor Hilgard O’Reilly Sternberg 
e estudantes do Instituto Rio Branco, liderados pelo diplomata, professor e escritor João Guimarães 
Rosa. Informações sobre esta expedição pouco aparecem nos registros de literatura e arte, constando 
apenas em vagos e incompletos dados sobre o período na bibliografia de João Guimarães Rosa. Aqui 
será brevemente apresentada a história desta expedição, resultado de uma investigação (ainda em 
processo) a partir de arquivos, memórias e relatos: os arquivos de Sol, herdados por mim; relatos e 
memórias de Sulamita gravados em vídeo; e documentos de arquivos públicos e privados. A história 
será complementada com trabalhos artísticos que servirão como exemplo de um método de produção 
artística multidisciplinar, que segue o princípio da arte como ferramenta para investigar e escrever 
histórias. 
Palavras-chave: Investigação artística. Arquivo. Memória.  

            Introdução 

Há uma história ainda pouco explorada no universo acadêmico e literário: em junho de 

1947, uma expedição organizada por Francis Ruellan, então professor de Geografia na 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e professor no Conselho Nacional 

de Geografia, rumou para Minas Gerais e Goiás a fim de levantar dados sobre as 

características geográficas da região. O grupo da “Expedição Ruellan” era “multidisciplinar, 

envolvendo dezenas de pessoas, incluindo 40 cientistas, com o objetivo de estudo detalhado 

de oito pré-áreas selecionadas, mas também das regiões situadas entre essas áreas, a fim de 

                                                 
1 Mestra em Artes Visuais pela UFRJ. Professora substituta no departamento Análise e Representação da Forma 
e no curso Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. E-mail: passi.joana@gmail.com. 
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propor sítios específicos” (SENRA, 2010, p. 190) para realocar a capital federal, então situada 

no Rio de Janeiro. Em julho desse mesmo ano, com propósitos semelhantes, um grupo 

liderado pelo professor Hilgard O’Reilly Sternberg (1917-2011) rumou a Mato Grosso.  

A “Expedição ao Pantanal”, como é lembrada por seus participantes, foi composta por 

um grupo de estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil 

imbuídos de coletar dados científicos sobre a região e produzir relatórios. Sol Garson Passi e 

Sulamita de Farias Brito e Castro formavam a dupla responsável pela Geografia Humana; 

Baska Borestein e Euclides Gomes se concentraram na Geografia Física. Auxiliaram o 

professor Sternberg na coordenação da expedição sua então secretária, a professora Maria de 

Conceição de Carvalho, e a bolsista americana Charlotte. Este grupo guarda uma curiosa 

particularidade: além dos técnicos e estudantes, participou da viagem um representante do 

Instituto Rio Branco – o escritor João Guimarães Rosa. O então diplomata, que já havia 

publicado o livro Sagarana, viajou acompanhado dos estudantes Raul de Sá Barbosa e 

Nestor. Na atual etapa da investigação, não há registro sobre a finalidade da participação do 

diplomata na expedição. Os únicos documentos encontrados, até o momento, são dois 

telegramas do Itamaraty para o governador de Mato Grosso. Os telegramas solicitam que 

sejam providenciados transportes para o cumprimento do itinerário programado, além de citar 

os nomes dos coordenadores, datas e locais para a chegada do grupo.  

Lembranças da expedição 

Atualmente, as informações disponíveis sobre a expedição encontram-se em arquivos 

públicos (Arquivo do Itamaraty, Arquivo Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

e Instituto de Estudos Brasileiros), em escassas publicações2 – nenhuma que aborda 

exclusivamente a expedição ao Pantanal –, em arquivos pessoais e em um registro em vídeo 

das memórias de Sulamita.  

                                                 
2 Entre as publicações encontradas, O cogumelo das 13 mulheres, publicação independente de Waldir da Cunha 
(2012), apresenta fatos sobre as expedições ao cerrado brasileiro, em busca de um lugar para a construção de 
Brasília. Esta publicação destaca o papel de treze mulheres: “é preciso ressaltar que, dentro dessa trama de 
caráter desbravador, destacam-se 13 mulheres consideradas corajosas à frente de seu tempo.” Waldir também 
aponta a falta de material sobre as expedições: “Expedição essa considerada ‘ignorada’ dentro da estruturação de 
nossa história” (CUNHA, 2012, p. 9).   
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O vídeo foi gravado em um encontro, quando Sulamita reuniu fotos e cartas sobre a 

expedição (Fig.1-Fig.3). Na ocasião, perguntei sobre as impressões reminiscentes da viagem e 

pedi que descrevesse uma imagem, uma paisagem, ainda presente em sua memória, ao que 

respondeu: “Muito verde, água, muita água, e muitos pássaros, lindos, em revoadas – as 

araras eram belíssimas (...) casas muito ricas. O que me impressionou foi a quantidade de 

carros novos – todos andavam de carros novos em Mato Grosso.” Abundância de recursos 

naturais, riqueza e fartura são os substantivos mais usados para descrever paisagens e 

situações: “O grupo era recebido com churrascos e mesas cheias de frutas, legumes...” Há 

uma história contada em família de que Sol denunciou o trabalho escravo na região visitada: 

“Havia, sim, ‘casa-grande’ e ‘senzala’. Mas Sol e eu não tínhamos o poder para denunciar, 

então Sol denunciou para os professores.” Sulamita conta sobre a existência de um relatório 

com detalhes técnicos que Sol e ela escreveram juntas. Este documento foi elaborado para ser 

apresentado na escola municipal do Rio de Janeiro onde trabalhavam como professoras 

primárias. O manuscrito está perdido: o original, na família de Sol; e a cópia na família de 

Sulamita, que pede para procurarmos este registro, pois contém valiosos detalhes e 

informações sobre a viagem. 

Fig. 1. Imagem do vídeo em que Sulamita relata suas lembranças 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
Fig. 2. Cartão-postal do Rádio Clube de Campo Grande, onde ocorreu uma festa de recepção.  
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 Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
 

Fig. 3. Registro de João Guimarães Rosa na viagem. 
  

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 

Além das lembranças de Sulamita, relatórios e documentos oficiais somam-se à trama 

de memórias sobre a expedição. Há um telegrama redigido no Itamaraty que solicita uma 

recepção em Campo Grande para o diplomata João Guimarães Rosa e acompanhantes. Os 

arquivos de Sol guardam cartões-postais enviados para a família e amigos, blocos de notas e 

muitas fotografias. Entre as anotações de Sol, há uma página com rascunhos de versinhos de 

Guimarães Rosa: “Quero bem a Mato Grosso, mas afirmo, sem farol: nosso céu tem mais 

estrelas, nossa estrela é mesmo a Sol” e “Para ver a Sulamita, andarei de norte a sul: tão 

bondosa e tão bonita é bem ouro sôbre azul” (Fig. 4). 
Há um fato que seria “secundário” se a história da literatura brasileira fosse outra: a 

relevância da presença de João Guimarães Rosa para a memória desta expedição. O escritor 

também deixou registros sobre a viagem, como as cartas enviadas a seu pai e anotações em 
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cadernos. Sulamita recorda que Guimarães Rosa andava com cadernos à mão e anotava 

incessantemente. Esta mesma observação é feita pelo vaqueiro Mariano (apud COSTA, 2006, 

p. 23): “[o doutor] ficava puxando coisas e pondo lá num caderninho.” Os cadernos da 

viagem não constam em arquivos públicos, o que provoca lacunas na biografia de Rosa: 

“assim como se perderam as cadernetas de 1945, também não se tem notícia das cadernetas da 

viagem pelo Pantanal.” No Arquivo Guimarães Rosa, do Instituo de Estudos Brasileiros 

(IEB), há apenas alguns desenhos, um mapa da região visitada em 1947 (Nhecolândia), 

estudos e esboços de textos que vão integrar Ave, palavra (1970) (COSTA, 2006, p. 24).  

Fig. 4. Caderno de anotações de Sol. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Apesar da ausência de anotação sobre a viagem, é amplo o rol de textos publicados 

originalmente em periódicos pelo escritor que são frutos da viagem ao Pantanal. A autora da 

cronologia de Guimarães Rosa, Ana Luiza Martins Costa (2006), lista essas publicações: 

“Sanga Puytã” (Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1947), “Cipango” (Folha 
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da Manhã, São Paulo, 17 de fevereiro de 1952), “Ao Pantanal” (Diário de Minas, Belo 

Horizonte, 5 de abril de 1953) e “Uns índios – sua fala” (Letras e Artes, Rio de Janeiro, 25 

mai. 1954). Guimarães Rosa publica, também, a novela “Meu tio Iauaretê”, que, como cita 

Ana Luiza, aproveita trechos de conversas com os caçadores de onça e um detalhado desenho 

de uma azagaia. Em “Sanga Puytã”,3 Guimarães Rosa escreveu uma cantiga de um menino 

engraxate que, segundo relato oral de Sulamita, acompanhou o grupo na fronteira do 

Paraguai. Esta cantiga, ainda hoje, ressoa na memória de Sulamita e das filhas de Sol Garson: 

Só partíamos, mas um menino engraxate sorrindo-nos cantava, de inesquecer-se:  

Allá en la orilla del rio  

una doncella bordando  

pañuelo de oro  

para la Reina  

para la Reina...  

 

Encontrei, no arquivo de Sol, um retrato de uma carroça de boi com uma legenda no 

verso: “Fazenda Firma, Nhecolândia – M.G. julho 1947”. Este mesmo lugar é o ponto de 

partida para a reportagem “Com o vaqueiro Mariano”: “Em julho, na Nhecolândia, Pantanal 

de Mato Grosso, encontrei um vaqueiro (...).” 

As relações entre dados que foram encontrados nos arquivos pessoais, relatos e 

publicações de Guimarães Rosa formam uma espécie de trama de fatos e memórias. Para além 

dos registros oficiais, essas espécies de reminiscências nos ajudam a vislumbrar os lugares por 

onde o grupo passou, o que foi visto, ouvido, aspectos das paisagens e impressões que 

marcaram os viajantes – ou seja: uma coleção de dados ou fios soltos para a imaginação.   

Arte: uma ferramenta para investigar e escrever histórias 

                                                 3 Originalmente publicado no periódico Correio da Manhã, em 17 de agosto de 1947, integra a obra póstuma Ave, palavra, de 1970.  
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A expedição ao Pantanal contém vazios, histórias a serem investigadas e desenhadas 

em imagens e texto. A investigação como ferramenta artística é um método que implica a 

busca por linguagens que abarquem um objeto que é indefinido, ou seja: a prática se 

desenvolve de acordo com o que é encontrado, no decorrer da pesquisa.    

Ao lidar com arquivos de documentos e memórias orais, deparamo-nos com um 

problema: as fronteiras entre os “dados moles” (lembranças e relatos) e “dados duros” 

(registros oficiais) se desvanecem. Uma dinâmica pode ser esboçada, na qual as memórias 

vivas atualizam os arquivos, e os documentos atualizam lembranças. O movimento de 

constante atualização do passado e do presente suscita imagens a serem redesenhadas, 

redefinidas, em um campo aberto de possibilidades e formas de aparecimento.  

O trabalho que desenvolvo, a partir do material que venho reunindo sobre a expedição, 

consiste em lidar com os aspectos da memória e do tempo. Utilizo como técnica a aquarela e 

o desenho para registrar paisagens vagas, reproduzidas a partir de fotografias e relatos. As 

técnicas da aquarela e do desenho são usadas aqui para trabalhar a indefinição de detalhes 

sobre os lugares retratados. Procuro explorar, portanto, os espaços vazios, lacunas, imagens 

que se formam em névoas indefinidas (Fig. 5).   
Fig. 5. Xarqueada à margem do Rio Pantanal, 2017. Aquarela e grafite sobre papel. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Em um segundo movimento, confronto os dados encontrados através de semelhanças – frases, 
nomes ou palavras que aparecem mais de uma vez em dados diferentes. Este processo gerou a 
fotografia Em Nhecolândia..., um caso já citado acima que mostra a coincidência de uma 
anotação em uma fotografia e a frase inicial da reportagem “Com o vaqueiro Mariano”, de 
Guimarães Rosa (Fig. 6). A semelhança também é trabalhada a partir da reprodução de frases 
dos cadernos de anotações. Copio palavras e frases, literalmente, e procuro pela repetição 
evidenciar meus erros de leitura e a impossibilidade de uma total compreensão dos registros (Fig. 7).  

 

 

Fig. 6. Em Nhecolândia, 2017. Fotografia digital. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Fig. 7. Pedreira, 2017. Fotografia digital. 
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Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Procuro explorar uma leitura do passado que não se encerra em um sentido único. O 

processo de ler as informações contidas no material coletado suscita variadas interpretações e, 

consequentemente, variadas representações. Através do estudo de linguagens para produção 

de imagens (desenho, fotografia, vídeo e texto), investigo, também, as ferramentas para 

acessar diferentes camadas temporais e contar uma história. Trabalho, assim, com o teor 

plástico do tempo, utilizando a linguagem artística como instrumento para acessar e produzir 

narrativas que exploram as fronteiras entre passado, presente e futuro. Ou seja: relatos, 

arquivos e fotografias são os pontos de partida para a composição de narrativas e imagens que 

criam a possibilidade de imaginar um tempo e um lugar de outrora.  

 A ideia de que podemos interferir poeticamente em uma estrutura temporal dialoga 

com o conceito de história de Walter Benjamin (1994), na medida em que se concebe a 

inexistência de uma só estrutura narrativa para se contar uma história – diversas estruturas 

temporais podem ser elaboradas a partir de experiências poéticas e artísticas. O historiador é 

aquele que articula no “fato histórico” a confluência de épocas distintas que podem ser 

“separadas por milênios”, nas palavras de Walter Benjamin (1994, p. 232): “Ele [o 

historiador] capta a configuração em que sua própria época entrou em contato com uma época 

anterior, perfeitamente determinada. Com isso, ele fundamenta um conceito do presente como 

um ‘agora’ no qual se infiltraram estilhaços do messiânico.” Nesta concepção, há um 
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constante acesso ao passado que se ressignifica pelo presente e vice-versa. Ou seja, uma 

articulação entre um “agora” com um passado que aparece pela ótica do presente e um futuro 

em aberto, com traços messiânicos. É possível, assim, segundo Benjamin, imaginar uma 

dimensão temporal que está em constante modelamento, sem nunca se cristalizar em uma 

“história” acabada, em um passado ou um futuro inertes.  

Exemplifico, a seguir, o quadro de conceitos, pressupostos e referências teóricas que 

fundamentam os processos artísticos e conceituais presentes nessa investigação. Primeiro 

pressuposto: (im)permanência. A sensação e concepção de passagem de tempo se dão pelo 

movimento contínuo. Podemos dizer que o tempo passou, pois algo que estava inicialmente 

em uma posição está em outra: uma luz mudou, algo se moveu, o “tempo passou”. Para haver 

a percepção de mudança, é preciso que algo permaneça, que haja um fator de continuidade 

que contraste com o desvanecer das passagens e do movimento. A permanência – este “algo 

que continua” – se dá de forma vagarosa e retorna sob formas diversas: lembranças, espectros, 

imagens... “É algo ou alguém que volta sempre, sobrevive a tudo, reaparece de tempos em 

tempos, enuncia uma verdade quanto à origem. É algo ou alguém que não conseguimos 

esquecer. Mas que não podemos reconhecer com clareza” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 27-

29). É “sobrevivência” (Nachleben), espectro, fantasma, dibuk (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 

27-29), um “por-vir”, “pós-viver”: um ser ou uma força, um movimento do passado, de um 

lugar alhures, que não para de sobreviver e se manifestar – por gestos, por insinuações. É algo 

urgente, que tem como presença um sentido fantasmagórico e espectral.  

Segundo pressuposto: “rastros”. Tempo e espaço são suscetíveis a fissuras, como 

instâncias que rompem com o esperado e provocam a atividade de percepções diversas. 

Podemos tomar como ilustração desse pensamento índices, vestígios ou fragmentos que 

fazem aparecer múltiplas formas e sentidos. Nessa concepção, “rastros” contêm tempo e 

espaços múltiplos que esboçam possibilidades de narrativas, de realidades – como uma 

imagem que pode vir a detonar sentidos inesperados ou o “não sentido”: a experiência de 

vertigem espacial e temporal. Rastros são metamórficos – assim como o fragmento de uma 

estátua mutilada – e, “pela falta de sua cabeça e membros”, são forçados a “proliferar em uma 

multiplicidade de corpos desconhecidos” (RANCIÈRE, 2013, p. 20). A partir de rastros, 
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marcas, fragmentos e estilhaços, esboços de gestos que perduram no tempo, podemos pensar 

uma multiplicidade de histórias, também suscetíveis a metamorfoses. Podemos esboçar 

temporalidades abertas para o jogo entre a presença de tempos e espaços distintos. Rastros 

também são espécies de “sintomas” de um tempo que permanece e se faz aparente em outro 

tempo; espécies de ruído que resulta da sobreposição de camadas temporais diversas. Aos 

rastros também cabe uma dinâmica indicada pela permanência de algo que passou e sua 

origem: um fragmento ou vestígio de um todo. O “todo”, porém, não deve ser entendido como 

a única substância do rastro – o próprio fragmento é o todo, latente, possível de ter sentidos 

variados, porque são ambivalentes: subscreve um passado, mas se faz presente por si só. 

Rastros são como fissuras por onde histórias se entrecruzam.  

A partir desses pressupostos, pode-se fundamentar a investigação de um lugar onde é 

possível acessar um tempo surpreendente, desconhecido e mágico. Através da percepção deste 

tempo, podemos esboçar temporalidades diversas: estabelecer conexões entre o que passou, o 

que se mostra como presente e o que está por vir – conectar o que se encontra entre um tempo 

conhecido e um tempo desconhecido e nunca vivido. Podemos perceber uma dimensão da 

imagem que se revela, desvela e concebe temporalidades e narrativas múltiplas.  

A expedição de 1947 traz histórias a serem atualizadas e paisagens a serem ainda 

revistas. Relatos de lembranças, fotografias e documentos são pontos de partida para compor 

narrativas e imagens que criam a possibilidade de imaginar um tempo e um lugar de outrora. 

Trabalhar com o universo dos arquivos, da memória e da arte implica uma reflexão sobre 

conceitos que dialogam com ideias de tempo, (im)permanência, fato e imaginação. Criar 

imagens nos dá subsídios para interferirmos poeticamente em dinâmicas temporais 

preconcebidas e, assim, escrever e reescrever histórias, memórias e topografias.  
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LÍDIA BAÍS (1900-1985) PERSONAGEM INOVADORA E 

CONTRADITÓRIA 

 
Constança Maria Lima de Almeida Lucas - UFMS1 

Grupo de Trabalho de Poéticas – GT-2 
 

Resumo 
O presente artigo pretende reforçar a importância de pesquisar uma mulher como Lídia Baís, sua forte 
personalidade e coragem de enfrentar a sociedade conservadora em que viveu. Conhecer melhor sua 
luta pela liberdade de movimentos, ação de criar e pensar. Reconhecer no legado cultural de Lídia Baís 
seu protagonismo percursor no feminismo. Lídia Baís nasceu no início do século XX, num espaço 
geográfico longe dos grandes centros, Campo Grande/MS, apesar dessa contingência de isolamento 
teve a oportunidade de vivenciar diferentes experiências artísticas e comportamentais fora e dentro do 
Brasil. Ao longo de sua vida sempre visou a independência e liberdade de atitudes, seu 
comportamento foi muito além das regras sociais estabelecidas. Nunca aceitou ser tratada de forma 
diferente por ser mulher. Herdeira, com condições financeiras, pode escolher ficar solteira, 
desenvolveu seu gosto por artes visuais e música, ajudou pessoas necessitadas que a procuravam e 
protegeu os animais. Estudou pintura por algum tempo no Rio de Janeiro, chegou a pensar morar em 
São Paulo ideia que nunca concretizou. Consciente da necessidade de registrar o seu trabalho, suas 
inquietações em áreas como a pintura, o desenho e a música, Lídia idealizou a criação de um museu 
que albergaria suas obras, seus pensamentos, assim como de outros artistas do então Mato Grosso. 
Chegou a fundar um Museu num espaço que construiu ao lado de sua casa, mas nunca conseguiu o 
reconhecimento público. Foi autora de obras pictóricas desafiadoras para o seu tempo. Envolveu-se 
em buscas religiosas e optou por levar uma vida com ritmo diferente do usual, tanto nas suas atitudes, 
vestimentas e comportamento em geral. Morreu em casa com mais de oitenta anos, rodeada por suas 
obras visuais, livros, objetos e animais, deixando o legado de ter sido a primeira mulher artista 
moderna de Mato Grosso do Sul. 
Palavras-chave: Lídia Baís, mulher moderna, condição feminina 

 

 

Lídia Baís é personagem do imaginário cultural da cidade de Campo Grande, boa parte 

dos habitantes conhece alguma história envolvendo seu nome, pela sua forma peculiar de 

viver dentro de uma sociedade cheia de convenções, Lídia construiu sua própria vida 

rompendo com vários padrões sociais de seu tempo, anulou um casamento que lhe fora 

imposto, morou dentro das suas regras e crenças com independência pouco usual. Este artigo 

visa refletir sobre o legado biográfico e artístico de Lídia Baís, ela foi uma cidadã reveladora 

                                                           
1 Doutora em Arte pela ECA/USP. Professora adjunta nos cursos de Artes Visuais Licenciatura e Artes Visuais 
Bacharelado da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
UFMS. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Pensar o Desenho. E-mail: constanca.lucas@ufms.br. 
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da presença feminina na sociedade sul mato-grossense, é tida como uma referência cultural 

pela sua produção artística e pelos seus posicionamentos. “Como pessoa e como artista ela 

lutou contra dificuldades redobradas pela condição feminina e pelo isolamento do interior do 

país.” (Couto, 2011, p.41). Alguns autores se referem a Lídia Baís como sendo de 

fundamental importância sua trajetória de vida e arte para a inserção do centro oeste no 

modernismo brasileiro. 
“No interior do Brasil, nos primeiros cinquenta anos do século 20, Lídia 
representa um dos marcos da fronteira do Modernismo nas artes e da 
Contemporaneidade para o novo papel das mulheres na sociedade em 
transformação. Entre o culto católico, as novas tendências místicas e a 
rebeldia diante das regras familiares e sociais, todos os gestos são 
exacerbados, delineando as mudanças em direção ao equilíbrio. Por isso ela 
é, ao mesmo tempo, conservadora e transgressora, anacrônica e 
revolucionária. “ (Couto, 2011, p.68) 

 
Lídia Baís vivenciou o seu tempo para além da geografia em que se deteve 

fisicamente, plena de contradições, pertenceu à elite econômica e como tal com acesso à 

possibilidade de autopreservação, registrou sua memória de existência de diferentes modos.  

Os aspectos mais conservadores de parte da sua obra visual não coincidem com 

algumas das suas atitudes no meio cultural e social em que estava inserida, foi uma mulher 

bastante inovadora e contraditória, como afirma Emerson Oliveira, a biografia de Lídia Baís 

nos remete a vivências sociais e culturais em consonância com sua posição na sociedade: 
“Em muitos aspectos de sua biografia e de sua obra podemos encontrar 
elementos próprios de uma artista preocupada em manter certos símbolos 
sociais estabelecidos. Do nacionalismo da artista ao apego excessivo à 
memória da família, passando pela manutenção de uma visão religiosa 
tradicional, tais elementos tendem a ser menosprezados quando se trata de 
“narrar” a vida da artista como uma mulher fora do seu tempo.” (Oliveira, 
2012) 
 

A percepção de mundo de Lídia Baís foi de ruptura com as regras sociais 

estabelecidas, arrebatadoramente centrada em si mesma e cosmopolita. Sua educação artística 

aconteceu de forma tangencial durante os seus primeiros anos de escolaridade passados em 

colégios internos reservados a pessoas endinheiradas. No início do século XX Campo Grande 

era uma cidade de 25 mil habitantes com poucas opções de escolas, o pai que era italiano a 

enviou para colégios internos, assim como fez com seus outros oito filhos, irmãos de Lídia. A 

938



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
família tinha recursos financeiros e visão de mundo mais ampliada, as meninas tiveram acesso 

ao estudo, algo nada comum nessa época.  

Lídia Baís se revelou insatisfeita com os estudos regulares realizados em internatos 

longe de casa, mas desde cedo manifestou interesse no aprendizado das expressões artísticas. 

O historiador Rigotti relata que:  

“Embora rejeitasse a maioria das escolas em que estudou, foi nelas que Lídia 
Baís descobriu o gosto pela arte e o prazer da atividade artística por 
intermédio das aulas de desenho, pintura, música, piano e outras que faziam 
parte da estrutura curricular dessas instituições educacionais. Foi em torno 
do ano de 1916, ainda em colégio interno, que Lídia fez seu primeiro 
desenho, intitulado de “Estudo”, representando o retrato de uma singela 
menina acariciando e alimentando com uvas um passarinho”. (Rigotti, 2009, 
p.30) 

 
Mais tarde, no mês de fevereiro de 1925, Lídia Baís iniciou uma viagem à Europa, 

com sua irmã Celina e cunhado o médico Vespasiano Barbosa Martins, ficaram durante 

alguns meses a residir em Berlim e em Paris. Foi na capital francesa que Lídia conheceu e 

manteve contato com artista brasileiro, ligado ao surrealismo, Ismael Nery e com o 

poeta/crítico de arte Murilo Mendes (Rigotti, 2009). Em Paris toma contato com a arte 

moderna e toda efervescência cultural da cidade, certamente os modos de vida e a novas 

propostas artísticas impactaram no seu modo de ver o mundo. 

“Lídia ousou transgredir o padrão de roupas usadas pelas mulheres da época. 
Teria levado em sua bagagem roupas do irmão Aydano, passando a 
frequentar lugares tipicamente masculinos em Berlim e Paris, vestida como 
um homem. Talvez a atitude representasse a ousadia de várias mulheres da 
época.”  
(Couto, 2011, p.74) 

  

De volta ao Brasil, Lídia vai para o Rio de Janeiro estudar arte no atelier dos irmãos 

Rodolfo e Henrique Bernadelli, estes dois pintores se posicionaram contrários aos métodos e 

conteúdos do ensino na Escola Nacional de Belas Artes, lutaram pela presença da pintura 

moderna na arte brasileira, contra o os princípios tradicionalistas que predominavam no 

ensino da arte no Brasil, suas ações foram determinantes para a consagração da arte moderna 

em território brasileiro. 

 Lídia teve aulas com o pintor Henrique Bernadelli que defendia e ensinava novas 

maneiras de ver a arte, rompendo com as fórmulas do academicismo, e em simultâneo, mas 
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por um curto prazo de tempo Lídia teve aulas de pintura na Escola Nacional de Belas Artes 

com o artista Osvaldo Teixeira, entre 1928 e 1929, este último chega a retratar Lídia Baís 

numa pintura a óleo. Para Rigotti (2009, p.31) o pintor Osvaldo Teixeira, que seguia linha 

acadêmica, exerceu influência nas composições pictóricas de Lídia Baís. 

Ainda no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em dezembro de 1929, apoiada pelo 

seu professor de pintura Henrique Bernadelli, Lídia Baís realizou a sua primeira exposição 

individual (Fig.1), na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Copacabana, espaço em que 

anteriormente já haviam exposto alguns artistas modernistas brasileiros tais como Ismael 

Nery e Di Cavalcanti. 

 
Fonte: sala de fotografias 

 

 

Fig.1 primeira exposição individual de Lídia Baís na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. 
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Pressionada pela família volta a viver em Campo Grande, MS, em 1930, onde 

manifesta sua insatisfação pela impossibilidade de continuar seus estudos de arte e de deixar 

de conviver com o meio artístico. Na década de 1930 realiza vários afrescos nas paredes do 

casarão de sua família. 

Em 1938 seu pai, Bernardo Baís, falece vítima de acidente, atropelado pelo trem que 

passava perto de sua casa, nesse mesmo ano Lídia Baís e a mãe, Amélia Alexandrina, vão 

morar no centro de Campo Grande na quinze de novembro. É nessa nova moradia que Lídia 

Baís começa a concretizar parte da sua ideia de ter um museu com suas obras e de outros 

artistas mato-grossenses. Certamente influenciada pelos museus que havia visitado na Europa 

e no Rio de janeiro. O primeiro museu do Brasil abriu suas portas cento e vinte anos antes, em 

1818, Museu Nacional no Rio de Janeiro. A concepção de museu era muito diferente da que 

temos hoje, o espaço museológico era pensando como um lugar para acumular coleções, ou 

enaltecer personalidades e feitos históricos, memórias de gentes e espaços sem interação do 

público, não existiam as atividades educativas paralelas às exposições. Lídia queria preservar 

seus percursos pessoais, memórias diretas através de objetos vários e obras de arte. 

“A artista atribuía ao museu a conservadora função de “proteger” o 
que havia de autêntico e original de sua produção artística. Sem 
anacronismos, Baís espelhava uma visão corrente sobre o papel do museu, 
na qual a preservação da memória estava instituída por aquilo que se podia 
recolher, guardar e expor como o inesquecível. A memória não como um 
processo de negociação, mas como produto extensivo e casual da concretude 
dos objetos físicos que, por si sós, contivessem a memória que revelaria a 
artista às futuras gerações e que distinguiria Baís como sujeito singular na 
cena cultural local.” (Oliveira,2012) 
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Fig 2: Capa do catálogo elaborado por Lídia Baís para o Museu Lídia Baís

 
Fonte: catálogo Lembrança do Museu Baís 

 

Nos anos de 1950 Lídia Baís funda o Museu Lídia Baís (Fig.2) espaço de memória, 

memória não diretamente de seus processos de criação, mas com a intenção de agrupar suas 

obras visuais, seus escritos, mobiliário, objetos tais como um piano, gravador e microfone 

com que realizou algumas gravações musicais. 

Lídia Baís constrói uma sala destinada exclusivamente para ser um museu, num 

terreno anexo à sua residência, em 1955, onde as visitas tinham de ser eram agendadas. 

Durante anos, mais intensamente entre 1950 e 1960, a artista tenta oficializar o Museu 

Lídia Baís, pede ajuda a vários políticos e personagens do seu ambiente social, apesar de não 

ter obtido sucesso nas tentativas de transformar seu museu em espaço de interesse público, ela 

guardou em sua casa, até ao fim da vida, suas obras pictóricas e vasta documentação sobre si 

mesma relatando sua trajetória. O Museu que hoje leva o seu nome, na cidade de Campo 

Grande, veio a surgir alguns anos após seu falecimento. 

Lídia tinha consciência da importância de registrar seus trabalhos e pensamentos, 

escreveu um livro autobiográfico “História de T. Lídia Baís”, com o pseudônimo de Maria 

Tereza Trindade, relatando suas dificuldades e enaltecendo sua própria obra. 
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Ao tomarmos contato com as obras de Lídia Baís, seus escritos e maneiras de reagir ao 

seu tempo social podemos tentar entrar no seu universo mutante, como Salles aponta na 

construção de obra de artistas “Observamos as macrorrelações do artista com a cultura e, aos 

poucos, nos aproximaremos do sujeito em seu espaço de transformações “. (Salles, p.38) 

Lídia Baís inventou universos e personagens como na sua emblemática pintura 

“Micróbio da Fuzarca” (Fig.3), nessa pintura podemos ver um esqueleto de cueca, com os 

membros sugerindo movimento, uma longa trança, um rabo remetendo ao animalesco, não 

indicado o gênero, é possível pensar num comentário sobre a androginia. “Micróbio da 

Fuzarca” é uma pintura provocatória que pode gerar debate sobre a luta entre a morte e a vida. 

A palavra micróbio nos lembra algo que infeta e traz a morte, e a palavra fuzarca remete a 

vida festiva e confusa. É uma pintura desafiadora de cores intensas e elementos simbólicos; 

um esqueleto com cabelo, caveira com uma trança amarrada com um laço, braços e pernas 

meio humano, meio bicho, algo demoníaco que se revela na representação de caveira 

cabeluda e cauda com pelos na ponta. Associamos caveira a questões negativas, mas também 

pode ser considerada como um começo, uma nova etapa, o recomeço. 

Fig.3 Lídia Baís, Micróbio da Fuzarca, sem data, Óleo sobre, 69 cm X 53 cm 
MARCO (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul) 

 

 

foto: acervo pessoal 
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O esqueleto tanto nos remete ao feminino como ao masculino, androginia, não há uma 

identificação explicita de gênero. Também Lídia Baís em muitos momentos transvestiu, 

assumindo personagem de outro gênero ao se vestir com roupas masculinas, em algumas 

ocasiões, motivada pela curiosidade do que seria a parte do mundo a que só os homens tinham 

acesso. Consciente de que as mulheres eram cerceadas, ela quis saber o que acontecia social e 

culturalmente em seu tempo.  

Lídia Baís desenvolveu sua percepção sobre mundo que a rodeava, experimentou 

diferentes momentos de criação, subverteu os padrões culturais vigentes e teve sua vida muito 

criticada por ser uma mulher que defendia a liberdade de atuação e por ter opinião própria 

manifestada em suas criações pictóricas e gráficas muitas vezes auto referenciais (Fig.4). 

 

 
 Fig.4, fotomontagem de Lídia Baís 
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Lídia Baís insere sua fotografia na bandeira nacional, se coloca como personagem 

histórica, como se reafirmasse sua pertença ao país Brasil, subvertendo a posição das estrelas 

da bandeira. Esta atitude auto referencial aparece em várias pinturas suas, compondo uma 

coerência na subversão da ordem e progresso a que a bandeira remete. Este tipo de peça 

gráfica auto referencial era rara no meio dos artistas brasileiros. A autora Alda Couto afirma 

que “Aparentemente alucinada ou ingênua, Lídia Baís é uma artista que subverte toda uma 

sociedade, e, em particular, um segmento, o feminino, em busca de identidade, de meios de 

expressão e de alguma dignidade.” (Couto, 2011, p.102). 

Lídia Baís se expressou pela pintura, pela fotografia e pelo desenho. O desenho fez 

parte da sua percepção de mundo e, esteve presente na sua trajetória de vida, desenhos como 

experimentações de gesto, de figuração, são registros experimentais, de acordo com Salles: 
“O desenho de criação, na especificidade das artes visuais, age como campo 
de investigação, ou seja, são registros da experimentação: hipóteses visuais 
são levantadas e vão sendo testadas e deixam transparecer a natureza 
indutiva da criação. Possibilidades de obras são testadas em esboços que são 
parte de um pensamento visual.” (Salles, p.114) 
 

Sonhadora Lídia Baís se configurou como uma mulher percursora das ideias 

feministas que reivindicam as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Ela assim como o 

poeta Fernando Pessoa misturaram realidades e sonhos: 
“Vejo as paisagens sonhadas com a mesma clareza com que fito as reais. Se 
me debruço sobre os meus sonhos é sobre qualquer coisa que me debruço. 
Se vejo a vida passar, sonho qualquer coisa.  
De alguém alguém disse que para ele as figuras dos sonhos tinham o mesmo 
relevo e recorte que as figuras da vida. Para mim, embora compreendesse 
que se aplicasse frase semelhante, não a aceitaria. As figuras dos sonhos não 
são para mim iguais às da vida. São paralelas. Cada vida – a dos sonhos e a 
do mundo – tem uma realidade igual e própria, mas diferente. Como as 
coisas próximas e as cousas remotas. As figuras dos sonhos estão mais 
próximas de mim, mas...” (Pessoa, 1997). 

 
 

Considerações finais 

Ao pesquisar a personagem Lídia Baís verifiquei que obra e vida de Lídia estão 

intimamente ligadas, dentro de um mundo de contradições criadoras. Na sua trajetória o 
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feminino adquire voz no sonho. Lídia assume ruptura com a submissão doméstica, no 

combate à autoridade masculina. Tinha um sentido de autopreservação intenso e egocêntrico. 

Desenvolveu trabalhos artísticos abordando temas polêmicos para o seu tempo e condição de 

gênero. 

A capacidade de se reinventar fez de Lídia Baís uma cidadã inovadora, despertando 

até hoje interesse a todos aqueles que se interessam por conhecer o que foi a vida cultural de 

Campo Grande no século XX. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo traçar um paralelo teórico-conceitual entre a capa do livro Machado 
(2016) do crítico literário, escritor e intelectual Silviano Santiago com o seu texto literário e, 
sobretudo, com a inscrição biográfica do autor nas relações culturais erigidas pelos discursos  
artísticos, quer sejam eles imagéticos ou literários. A inscrição do eu, as relações culturais 
contemporâneas traçadas pelo escritor e a diluição das fronteiras disciplinares como sintoma das 
teorias culturalistas são temáticas (re)correntes das nossas assertivas. Desse modo, na esteira do 
recorte epistemológico supracitado, é substancial que o lugar de onde erigimos nossas teorizações seja 
marcado, isto é, a fronteira-Sul que é um lócus geoistórico tanto de aproximação, quanto de 
distanciamento. Uma região alocada na exterioridade dos eixos críticos hegemônicos, mas que, por sua 
vez, está em constante produção intelectual pensando teorias que possam dar conta dessas produções 
artísticas que demandam epistemologias outras que não as exportadas de grandes centros urbanos 
mundiais (BHABHA, 2013) e aglutinadas nas margens do planeta. Nesse sentido, o trabalho se 
sustenta teoricamente pela crítica biográfica fronteiriça proposta, essencialmente, por Edgar Cézar 
Nolasco, além de outros teóricos que corroboram a discussão, entre eles Eneida Maria de Souza, 
Walter Mignolo, Edward W. Said, Diana Klinger e Jovita Maria Gerheim Noronha. Assim, algumas 
das obras utilizadas são: CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS: SILVIANO SANTIAGO: uma 
homenagem, Crítica cult (2002), Janelas indiscretas (2011), “Teorizar é metaforizar” (2016), 
Histórias locais/projetos globais (2003), Representações do intelectual (2005), Escritas de si, escritas 
do outro (2012), Ensaios sobre autoficção (2014) e “Meditações sobre o ofício de criar” (2008). 
Palavras-chave: Autoficção. Cultura. Silviano Santiago. 

 
Introdução 

O objetivo deste texto é (re)ler a capa da obra Machado: romance (2016), do 

intelectual brasileiro Silviano Santiago, à luz das proposições críticas biográficas fronteiriças, 

em confluência com o texto literário do romance e com os diálogos culturais que essas 

expressões artísticas corroboram. (Re)visitar de modo teórico a imagem do rinoceronte (feroz 

 
1 Graduando em Letras Habilitação Português/Inglês pela UFMS. Bolsista PIBIC/CNPq pela UFMS. Membro do 
Núcleo de Estudos Culturais Comparados – NECC/UFMS. E-mail: pedro_alvesdemedeiros@hotmail.com. 
2 Doutor em Estudos literários pela UFMG. Professor adjunto nos cursos de Letras Habilitação em 
Português/Espanhol e Letras Habilitação Português/Inglês da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Coordenador do Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – NECC/UFMS. E-mail: ecnolasco@uol.com.br. 
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por excelência) explicitada na porta de entrada do romance é, metaforicamente, revitalizar o 

perfil intelectual de Silviano na tradição literária e crítica brasileiras. 

As atuais tendências da crítica literária brasileira voltadas para os estudos literários, 
a crítica biográfica e os estudos culturais, merecem tratamento cuidado por parte de 
nossos intérpretes. Diante da abertura teórica instaurada pelas abordagens 
contemporâneas, os limites entre os territórios disciplinares são enfraquecidos, 
provocando o questionamento dos lugares produtores de saber, assim como dos 
conceitos operatórios responsáveis pela produção de paradigmas e de metodologias 
críticas. A crítica biográfica, por sua natureza compósita, englobando a relação 
complexa entre obra e autor, possibilita a interpretação da literatura além de seus 
limites intrínsecos e exclusivos, por meio da construção de pontes metafóricas entre 
o fato e a ficção. (SOUZA, 2002, p. 111) 

 
 

Silviano Santiago é um pesquisador, crítico, escritor e intelectual brasileiro 

(SANTIAGO, 2014) que dispôs sua carreira acadêmica a escrever e discutir questões acerca 

da literatura brasileira e, sobretudo, da cultura do nosso país. O mineiro possui obras de 

grande importância literária e teórica para os debates intelectuais de nossa época, tais como 

Em liberdade (1981), O falso mentiroso (2004), Mil rosas roubadas (2014) e Machado 

(2016). No âmbito teórico, podemos elencar Uma literatura nos trópicos (1978), Vale quanto 

pesa (1982), Nas malhas da letra (1989), Cosmopolitismo do pobre (2004) e Genealogia da 

ferocidade (2017). 

Nesse sentido, a proposta deste artigo é justamente (re)ler a figura de Silviano 

Santiago imbricada a feroz metáfora do rinoceronte estampado na capa de seu último 

romance. A ferocidade do escritor, lida enquanto metaforização crítica, se fundamenta nos 

posicionamentos pós-coloniais e culturalistas presentes em seus textos e na relevância de suas 

produções para as teorias contemporâneas brasileiras. Segundo Eneida Maria de Souza, em 

Janelas indiscretas (2011), “não se deve argumentar que a vida esteja refletida na obra de 

maneira direta ou imediata ou que a arte imita a vida, constituindo seu espelho. [...] a vida 

imita a arte.” (SOUZA, 2011, p. 19 – grifo nosso). 

Além disso, Silviano se distancia da plêiade de escritores canonizados ao transitar 

entre os gêneros e entre as instâncias literárias, ora seus escritos são ficcionais, ora teóricos – 

por mais que o gênero seja romance, por exemplo. Outro ponto de diferenciação fundamental 

para se ler, pensar e escrever sobre Silviano se pauta nas questões de ordem autoficcionais. 

Como o próprio autor explicita em “Meditações sobre o ofício de criar” (2008), seus textos 
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estão sempre atravessados pela escrita de si. A autoficcionalização funciona como força 

motora da escrita literária do mineiro e possibilita novos caminhos para ele como escritor. 

Segundo Silviano: 

 
Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o discurso 
ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e significa também 
admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor e oferecer-lhe outras facetas 
de percepção do objetivo literário, que se tornou diferenciado e híbrido. Não contam 
mais as respectivas purezas centralizadoras da autobiografia e da ficção; são os 
processos de hibridização do autobiográfico pelo ficcional, e vice-versa, que  
contam. (SANTIAGO, 2008, p. 174) 

 
 

Ainda na esteira das considerações sobre a autoficção arroladas por Silviano na citação 

supracitada, Diana Klinger, em Escritas de si, escritas do outro (2012), complementa: 

 
 

Também se coloca essa questão na obra de Silviano Santiago em Stella Manhattan 
(1985) e em Viagem do México (1995), Santiago cria – bastidores da escrita – a 
ilusão de uma contemporaneidade entre a escritura e a experiência. A questão da 
relação do eu ficcional com o sujeito autoral já estava em pauta, de maneira 
alegórica, no Em liberdade (1981), e retornará nos contos de Histórias mal contadas 
(2004), relatos que remetem às experiências da sua formação intelectual, e na forma 
de uma “autobiografia falsa” em O falso mentiroso (2004), ficção que precisamente 
expõe paradoxos da identidade de quem narra. (KLINGER, 2012, p. 18) 

 
 

Essa leitura de caráter cultural é possível por meio da visada crítica biográfica 

fronteiriça a qual nossa discussão está aquilatada. Através dos textos teóricos, principalmente, 

de Edgar Cézar Nolasco, Walter Mignolo e Eneida Maria de Souza, podemos nos inscrever 

nas teorizações erigidas da fronteira-Sul, estabelecendo relações metafóricas entre nós críticos 

fronteiriços e o objeto, além de (de)marcar o lócus geoistórico/epistemológico3 de onde 

pensamos. Há a necessidade de interromper o processo de exportação de teorias 

eurocêntricas/estetizantes para as margens e dar continuidade à produção de epistemologias 

outras que deem conta das próprias produções brasileiras. 

Como bem explicitou Souza na primeira citação deste texto, a diluição entre as 

fronteiras disciplinares possibilitou a intersecção de disciplinas diversificadas que podem se 

complementar na semelhança ou, sobretudo, na diferença. Um exemplo pragmático dessa 

3 Conceito pensado por Walter Mignolo em Histórias locais/projetos globais (2003). 
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prática é justamente a proposta deste texto: estabelecer relações culturais entre a literatura e as 

artes visuais enquanto processos de (inter)relações críticas. Somando-se a isso, é necessário 

pontuar que as colocações aqui apresentadas estão atravessadas pelo olhar de sujeitos que 

vivem na fronteira-Sul e que pensam a partir dela: indivíduos que “aprenderam a desprender” 

(NOLASCO, 2015). 

Walter Mignolo, em Histórias locais/projetos globais (2003), afirma que a produção 

do conhecimento é indissociável do lócus geoistórico de origem. Assim sendo, estudar 

Silviano Santiago, escritor brasileiro natural de Formiga, é refletir e erigir uma epistemologia 

também desse lugar que possa dar conta de (re)ler sua literatura sem recair em 

provincianismos, análises psicologizantes ou estetizantes – práticas teóricas exploradas 

continuamente e descontroladamente pela crítica ocidental. O ponto de vista defendido pela 

crítica biográfica fronteiriça não é ignorar o que a modernidade e os eixos hegemônicos 

fizeram pela teoria, mas, sim, aprender a desaprendê-la para ler as obras locais a partir desse 

lugar e não de teorias viajantes. Edgar Cézar Nolasco em “Crítica biográfica fronteiriça 

(Brasil/Paraguai/Bolívia) ressalta: 

 
A visada teórica defendida pela crítica biográfica fronteiriça se, por um lado, não 
ignora as demais abordagens teórico-críticas, como a moderna e ocidental, por outro 
lado, entende que é por meio da articulação de uma epistemologia fronteiriça que se 
pode compreender e abarcar melhor as histórias locais desses loci epistemológicos e 
suas produções que continuam não encampados pela crítica modernas geralmente 
pensadas dos grandes centros do país e do mundo moderno. (NOLASCO, 2015, p. 
51) 

 
 

Portanto, corroborando o exposto, as obras que nortearão esse artigo são:  

CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS: SILVIANO SANTIAGO: uma homenagem 

(periódicos semestrais do Núcleo de Estudos Culturais Comparados), Crítica cult (2002), 

Janelas indiscretas (2011), “Teorizar é metaforizar” (2016) de Eneida Maria de Souza, 

Histórias locais/Projetos globais (2003) de Walter Mignolo, Escritas de si, escritas do outro 

(2012) de Diana Klinger, Ensaios sobre autoficção (2014) organizado por Jovita Noronha, 

Representações do intelectual (2005) de Edward W. Said e “Meditações sobre o ofício de 

criar” (2008) de Silviano Santiago. 
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Silviano Santiago e a ferocidade intelectual-literária 
 

Ser especialista em literatura significa, com demasiada frequência, excluir a  
História, ou a música, ou a política. No final, como um intelectual totalmente 
especializado em literatura, você fica domesticado e aceitar qualquer coisa que os 
chamados grandes especialistas nesse campo pontificam. (SAID, 2005, p. 81 – grifo 
nosso) 

 
 

Optamos por iniciar esta seção evocando a fala de Edward W. Said em Representações 

do intelectual (2005) a fim de (re)lê-la na diferença, isto é, como uma contribuição para a tese 

que defendemos neste texto: o posicionamento feroz de Silviano Santiago enquanto 

intelectual na crítica/arte de seu tempo. Said, crítico israelense, pensa e erige suas teorizações 

a partir do seu lócus geoistórico que se difere, obviamente, do nosso. Nesse sentido,  é 

possível adaptarmos sua afirmação para o contexto da crítica e literatura brasileiras quanto às 

disposições de Silviano Santiago. Ironicamente, Said se utiliza da palavra “domesticado” para 

qualificar o especialista em literatura. Aqui, o argumento se fundamenta essencialmente na 

metáfora de Silviano enquanto um animal feroz tal qual o rinoceronte que estampa a capa de 

seu romance Machado. Silviano não seria um animal domesticado, mas indomável, ferino, 

audacioso e destemido. Observemos: 

Fig. 1. Capa do romance Machado (2016) 
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Fonte: Biblioteca Pessoal. 
 

Diante disso, é válido questionar-se como chegamos a tais conclusões e leituras 

metafóricas entre a figura do intelectual mineiro e a imagem que ilustra a capa do romance. 

Como citado em momento anterior, a crítica biográfica fronteiriça permite relações 

metafóricas entre o objeto de estudo e o crítico. Como afirma Nolasco em “Políticas da crítica 

biográfica”: “[...] des/construir a vida de alguém, tratar dessa vida demoradamente, viver essa 

vida, não deixa de ser uma declaração amorosa do crítico, onde se inscreve uma admiração, 

uma dívida [...]” (NOLASCO, 2010, p. 37) Por Silviano estar vivo e ainda em produção 

literária/crítica, há constantes trocas de correspondências entre nós. E, diante desse contato, a 

indagação acerca da capa se instaura e é sanada pelo escritor – dependendo da interpretação 

do leitor, os esclarecimentos do escritor só deram mais margens para teorizações outras. 

Segue na íntegra sua fala: 

 
 

Caro Pedro, lamento que não haja UM significado para a capa do romance 
Machado. Foi produto do acaso. Posso, quando muito, historiar as surpresas 
proporcionadas pelo acaso. 

Quando entreguei os originais do romance, ainda estava na Companhia das Letras 
Sofia Mariutti (a quem, aliás, agradeço ao final do livro). Ela me enviou duas 
sugestões para a capa. Uma delas, que não gostei nada, era um bico de pena de 
casa/residência típica do século dezenove carioca. Uma espécie de sobrado. Não 
podia aceitar. A outra, que não entendi muito, me seduziu pelo mistério que ela 
continha. Em lugar do clássico hipopótamo machadiano, a figura de um rinoceronte. 
Gostei imediatamente. Talvez Sofia tenha soprado ao designer da Editora que eu 
estava escrevendo, ao mesmo tempo em que escrevia Machado, um ensaio sobre a 
ferocidade em Grande Sertão: Veredas (já deve imaginar que se trata do livro já 
publicado há dias Genealogia da ferocidade). 

Retrospectivamente, acho que gostei do rinoceronte porque representava minha nova 
fase como escritor. Certo tratamento feroz com a tradição literária brasileira que, 
confesso, ganhou corpo escrito aí na Universidade onde estuda. [...] 

Obrigado pelo interesse e pela leitura do romance. 

Aceite o abraço amigo do 

Silviano.4 

 
 
 
 
 

4 SANTIAGO. Versão eletrônica por e-mail [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
pedro_alvesdemedeiros@hotmail.com em 04 de abril de 2017. 
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Isto posto, mais uma vez, as questões acerca da ferocidade/domesticação são  

evocadas. Em 2017, Silviano publica o livro Genealogia da ferocidade (2017) o qual, através 

da escrita ensaística, tece uma crítica à crítica domesticadora que “enjaulou” o monstro feroz 

Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Desse modo, nos apropriamos da metáfora 

animalesca erigida pelo próprio Silviano para lê-lo como tal enquanto um dos maiores 

intelectuais da contemporaneidade brasileira. Myrim Ávila em “Amizade: o vale quanto pesa 

da literatura” ressalta: “O trabalho de elaboração teórica em Silviano volta-se me muitos 

ensaios contra a visão domesticada, indulgente e pacificadora do passado, justamente por 

procurar nele o elemento vivo, o que permanece presente, o que ainda nos pode mover.” 

(ÁVILA, 2014, p. 71) 

Novamente, na esteira de Said, o intelectual, quer queira, quer não, possui a tarefa de 

derrubar estereótipos e categorias redutoras e limitadoras do pensamento humano (SAID, 

2005). Nessa direção, Santiago cumpre com excelência seu papel nas teorizações brasileiras e 

latino-americanas. Por se distanciar dos binarismos, por considerar produções de caráter 

latino-americano, ou seja, fora dos eixos hegemônicos do saber e teorizar sobre as tendências 

críticas contemporâneas, o autor mineiro faz seu papel crítico dialogando com as novas 

gerações – como o próprio Silviano já ressaltou essa necessidade de diálogo em entrevistas 

concedidas. Jean-Louis Jeannelle em “A quantas anda a reflexão sobre a autoficção?” define 

características facilmente aplicadas a Silviano: “[...] as coisas intelectuais fazemos ao mesmo 

tempo teoria, combate crítico e prazer.” (JEANNELLE, 2014, p. 127) 

Heloisa Toller Gomes no texto “Entre o presente e o inadiável: considerações sobre o 

pensamento de Silviano Santiago” tece diversos pensamentos sobre a carreira intelectual do 

autor mineiro além de comentar obras ditas como ficcionais dele. Contudo, há um momento 

em específico que nos chama a atenção em sua discussão: “Um dos promotores de fecundas 

mudanças no pensamento interpretativo, na Academia brasileira e internacional, tem sido o 

trabalho de Silviano Santiago.” (GOMES, 2014, p. 58) Essa fala de Gomes nos atenta no 

sentido em que o intelectual mineiro dedicou boa parte de sua carreira aos estudos fora do 

Brasil, transitando entre a Europa (França) e os Estados Unidos. 

Entretanto, o modo cosmopolita de viver de Silviano não fez com que seu olhar se 

voltasse única e exclusivamente para os grandes centros culturais do planeta. Muito pelo 
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contrário, o escritor se utiliza dos conhecimentos e formação obtidos fora do Brasil para não 

só pensá-lo da exterioridade, mas (re)vê-lo, também, da interioridade, isto é, à luz de 

teorizações brasileiras que releem as produções artísticas próprias desse lugar. Renato 

Cordeiro Gomes em “De uma província ultramarina à Cosmópolis: uma aventura e ideal para 

Silviano Santiago” complementa essa ideia: 

 
 

Mas é desse lugar-entre, dessa terceira margem, não exclusivamente lá nem cá, 
desse lugar diferido, não-puro, que o ponto de vista pode se deslocar: desloca-se 
para outros lugares, - geográficos, discursivos, culturais. Ainda deslocamentos, 
atualização, diversidade, contato crítico com culturas estrangeiras: trânsitos, 
migrações, - “apesar de dependente, universal”! Um pensamento cosmopolita do 
ponto de vista provinciano, sem complexo de inferioridade, suplementado 
paradoxalmente pelo estrangeiro. Fato relevante: o contraponto é sempre o Brasil, 
como deixam ver os textos sobre autores e livros da colina do Sabático, em que, ao 
puxar conversa com leitores, no sábado, pela manhã, Silviano propõe a mediação de 
autor estrangeiro, para olhar os tristes trópicos. (GOMES, 2014, p. 107) 

 
 

Nessa esfera do cosmopolitismo, Said em As representações do intelectual discute 

justamente a relação do intelectual com a língua, sobretudo, nacional. Para o israelense, o 

crítico não utiliza essa língua nacional por toda a sua vida apenas por convivência, mas 

porque ele almeja uma perspectiva própria dele, uma entonação especial, um som particular 

(SAID, 2005, p. 39). Sendo assim, Silviano sendo fluente em francês e em inglês poderia se 

apoiar nessas línguas hegemônicas e deixar o português, língua subalterna, de lado. Todavia, 

esse fato não acontece, pois, quando o mineiro percebe seu deslaço com o português, após 

anos no exterior, retoma ao Brasil a fim de encontrar-se consigo mesmo, isto é, com a sua 

identidade cultural: 

 
 

Tinha me dado conta de que não estava mais falando português. (...) Um dia o 
Alexandre Eulálio pegou um artigo meu e disse: “Silviano, vou ter que lhe dizer  
uma coisa: existem vários problemas de português neste seu artigo. O mais grave é o 
uso de preposições. Você está com problemas seríssimos de regência verbal.” Claro, 
regência verbal pesadíssima em francês, pesadíssima em inglês ... O comentário me 
deixou completamente enlouquecido. (2002, 162) (SILVIANO apud ÁVILA, 2014, 
p. 72) 

954



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

 

Nessa perspectiva, Diana Klinger em Escritas de si, escritas do outro (2014) se utiliza 

da obra Histórias mal contadas (2005), livro de contos de Silviano, para sustentar sua 

discussão sobre a ficcionalização da experiência de si. Essas assertivas se tornam relevantes 

para o debate aqui engendrado na medida em que os contos constituintes da obra supracitada 

são autoficções, à lá Serge Doubrovsky, das experimentações do intelectual brasileiro durante 

sua prática docente nos Estados Unidos. Retoma-se a citação de Jeannelle arrolada 

anteriormente: a prática intelectual se dá por múltiplas coisas ao mesmo tempo – neste caso, 

produções críticas e literárias como produto da experiência. Segundo Klinger: 

 
[...] em vários contos incluídos no seu livro Histórias mal contadas (2005), Silviano 
Santiago faz uma ficcionalização da sua experiência de jovem universitário 
brasileiro n oseu primeiro contato com as sociedades francesas e norte-americanas 
nos anos 60. Para Santiago, é a própria ficcionalidade dos contos que os aproxima de 
certa verdade [...] A ficção nos aproxima muito mais da verdade do que o mero 
relato sincero do que aconteceu (Ilha, 2005). Nessa perspectiva, a ficção seria 
superior ao discurso autobiográfico pois o escritor não tem como prioridade contar 
sua vida, mas elaborar um texto artístico, no qual sua vida é uma matéria 
contingente. (KLINGER, 2005, p. 35) 

 
 

Por intermédio do recorte epistemológico crítico biográfico fronteiriço, a leitura das 

produções de caráter teórico e ficcional não é tomada como áreas distintas, mas pela 

perspectiva cultural. Souza em Crítica cult (2002) aponta os princípios básicos da crítica 

biográfica, sendo um deles a conjunção entre teoria e ficção, não estabelecendo assim uma 

barreira entre essas instâncias – como os estudos literários fizeram por anos. A leitura 

efetivada pelo crivo metafórico e cultural se dá como ganho para a crítica. A teoria se 

alimenta da ficção tal qual a ficção se alimenta da teoria (SOUZA, 2016). Os limites e as 

fronteiras antes bem consolidados, hoje, através das teorizações contemporâneas, encontram- 

se esfumados. Segundo Souza: 

 
 

A revitalização da literatura seria, nesses termos, provocada pela justa apropriação 
do exercício teórico, no qual a prática da noção de sobrevivência incentiva o diálogo 
entre ficção e teoria, desde que a superposição de ambas as categorias resulte na 
revitalização de uma por meio da outra. O sopro teórico irrompe no discurso literário 
e vice-versa, concedendo-lhes inteiro vigor, por meio da operação intertextual, em 
que se subverte a primazia de um registro em relação a outro. (SOUZA, 2016, p. 
220) 
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Ainda no viés da crítica biográfica fronteiriça e mais especificamente quanto à figura 

do crítico em relação ao seu objeto de estudo, no nosso caso, Silviano Santiago, algumas 

considerações são necessárias para esclarecer o ato de tratar demoradamente dessa vida, de 

manter a herança crítica que nos foi dada viva no presente (NOLASCO, 2010). Souza em 

Janelas indiscretas (2012) enxerga as relações teórico-ficcionais tecidas entre vida e obra 

como um ensejo do crítico por melhor entender o outro, uma maneira de representar o nível 

de leitura do crítico ao ampliar a visão partindo para o biográfico até a abstração atingida pela 

alegoria (SOUZA 2012). 

Tal qual Silviano Santiago realizou na obra Em liberdade (1994), diário ficcional de 

Graciliano Ramos, é quando falamos do outro que falamos de nós mesmos. É por meio das 

relações transferenciais entre o analisado e o analisando que se fundamenta a política da 

crítica biográfica. O crítico biográfico ocupa um lugar de herdeiro que não apenas recebe, mas 

escolhe e decide sobre a vida do outro (NOLASCO, 2010). Segundo Nolasco: 

 
 

Na verdade, o que a crítica biográfica faz é especular, no sentido derridaino do 
termo, sobre a “história interminável” da construção de um nome, sobre uma vida 
por vir, na tentativa de “recontar uma história impossível, a história de um débito e 
de uma culpa inevitáveis”. Nesse recontar crítico, o crítico biográfico aposta no que 
não sabe, no que não conhece sobre a vida do outro, mas que precisa saber para, 
assim, construir narrativamente a vida desse outro. (DERRIDA apud NOLASCO, 
2010, p. 43-44) 

 
 

Ainda que a transferência e a relação amorosa entre o crítico e o objeto sejam latentes 

na crítica biográfica, faz-se necessário que se mantenha o distanciamento crítico na medida 

em que fraternalismos são comportamentos que recorrem em senso comum e práticas 

acríticas, como bem explicita Francisco Ortega em Para uma política da amizade: Arendt, 

Derrida, Foucault (2009). O crítico deve ter a consciência de que as vidas se complementam 

na diferença (NOLASCO, 2010), pois somente o distanciamento permite o respeito e o 

desenvolvimento da sensibilidade e da delicadeza para o exercício da alteridade intelectual e 

crítica. 

 
Considerações finais 
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Tanto Mignolo, quanto Silviano [...] não deslegitimam “as ideias críticas europeias”; 
antes, passam por elas e as procuram ler na diferença colonial. (NOLASCO, 2014, p. 
22) 

 
 

Neste trabalho objetivou-se realizar uma leitura imagético-cultural biográfica da 

simbologia animalesca e feroz intrínseca à imagem que ilustra a capa do romance Machado 

do intelectual brasileiro Silviano Santiago. O intuito foi trabalhar a confluência do olhar 

metafórico proporcionado pela crítica biográfica fronteiriça em diálogo com questões de 

ordem cultural, sobretudo, brasileiras. 

Nesse sentido, a discussão pautou-se sumariamente no recorte epistemológico 

fronteiriço por ser uma produção deslocada dos eixos hegemônicos mundiais e necessitar de 

teorizações que possam dar conta de ler tais poéticas. O fato de sermos sujeitos que lemos, 

pensamos e erigimos nossos discursos críticos a partir desse lugar é fundamental para todo o 

debate arrolado anteriormente, pois, caso pensássemos, por exemplo, de um lócus europeu, a 

visada crítico-teórica estaria atravessada por outras epistemologias totalmente distintas. 

A diluição das fronteiras disciplinares e a ampliação das visadas teóricas através de 

perspectivas metafóricas foram ganhos para a crítica brasileira na medida em que binarismos, 

análises estetizantes, psicologizantes e estruturalistas são deixadas de lado. Há um avanço 

latente no pensamento crítico brasileiro, sobretudo, com os escritos de Eneida Maria de Souza 

e Silviano Santiago acerca das teorias culturalistas e pós-coloniais. 

Além disso, como citado anteriormente, a fronteira-Sul é viva e pulsante, ela está em 

constante produção intelectual explicitando epistemologias próprias a fim de não (re)produzir 

teorias viajantes e exportadas dos centros para as bordas – como Edgar Cézar Nolasco tem 

feito há anos. A consciência descolonial e a desobediência epistêmica são conceitos basilares 

para essa teorização que emerge da exterioridade. 

Por fim, Silviano Santiago cumpre seu papel como um intelectual feroz, escritor e 

crítico literário brasileiro por dar visibilidade a sua cultura natal, pensar, produzir e discutir os 

engodos desse lócus geoistórico e epistemológico a partir desse lugar. As discussões erigidas 

por esse artigo são possíveis pelas heranças críticas que intelectuais como Eneida e Silviano 

deixaram às gerações mais recentes de pesquisadores. 
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Resumo 
Este artigo relata a produção parcial da coletânea de Materiais Educativos – ME, virtual, intitulada de 
“Caminhos Cruzados pela Arte”, desenvolvida nos projetos Midiateca e Formação Continuada do 
PIAE - Programa Institucional Arte na Escola – Polo da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
O objetivo propõe elaborar uma coletânea de ME, relacionada com as exposições de arte aprovadas no 
Edital nº 001/2016 de Exposições Temporárias de Artes Visuais - Salão Angelim da FURB, 
promovido pela Divisão de Cultura da FURB, para o ano de 2017, que contempla proposições de 
formação e reflexão feitas pelos artistas, visando à contribuição para o ensino e aprendizagem da arte 
na educação básica, cursos de licenciatura e pós-graduação, com possibilidade de ação interdisciplinar. 
A coletânea é um rico potencial para auxiliar professores de arte na elaboração de suas aulas. A equipe 
do PIAE decidiu criar a coletânea de ME, a partir da reflexão e análise de documentação escrita e 
fotográfica dos artistas que concorreram ao edital, também da participação na noite de abertura das 
exposições, do contato com os artistas e do acompanhamento da proposta de formação e reflexão, uma 
contrapartida dos artistas à universidade. Os seis ME foram previstos para serem elaborados em duas 
etapas, os três primeiros iniciaram em abril e terminaram em julho e a segunda etapa inicia em agosto 
e tem previsão de terminar em outubro. Participam da elaboração do ME, duas professoras do PIAE da 
FURB, uma professora voluntária e dois bolsistas extensionistas, que se dedicam para produzir 
materiais de qualidade pedagógica, artística e estética. 
Palavras-Chave: Materiais educativos. Exposições de arte. Educação estética. 
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Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).  
4Estudante do Curso de Artes Visuais – Licenciatura da Universidade Regional de Blumenau – FURB. Bolsista 
do Projeto de Extensão Formação Continuada Arte na Escola/FURB. Bolsista do PIBID.  
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Introdução 

O presente artigo relata a produção de três Materiais Educativos, que integram a 

coletânea virtual de seis ME, intitulada de “Caminhos Cruzados pela Arte”, desenvolvida nos 

projetos Midiateca e Formação Continuada do PIAE - Programa Institucional Arte na Escola 

– Polo da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

A equipe do PIAE decidiu elaborar este conjunto de ME, pelo fato do Programa contar 

com o Projeto Midiateca que tem um percurso histórico sucedido de empréstimo de ME de 

arte, para a comunidade. Mesmo assim, os materiais da Midiateca não são suficientes para 

atender todas as demandas existentes, que buscam apoio para subsidiar as aulas de arte. 

Esta questão, também tem sido identificada pelo Projeto Formação Continuada nos 

encontros com professores e junto aos estagiários do Curso de Artes Visuais, que constataram 

a escassez de ME nas escolas e o que se tem na Midiateca é um acervo expressivo, porém não 

supre a demanda existente.  

Neste trabalho o que se identificou como dificuldade para a elaboração dos ME foi a 

falta de bibliografia relacionada com o assunto da pesquisa, bem como, pouca informação 

sobre os artistas expositores, que nem sempre possuem materiais de divulgação, ou quando 

possuem, apresentam ausência de dados mais consistente sobre os mesmos.  

Sabe-se que não é muito comum e não existe uma cultura nem uma estrutura nas 

escolas de educação básica de Blumenau e região, que leve seus alunos para visitação e 

mediação cultural nos espaços de arte.  

Para Soares, Neitzel e Carvalho (2016, p. 57), a escola caracteriza-se: 

 
[...] como instituição cultural, como espaço de atuação de saberes, onde podem 
ocorrer as mediações para que o conhecimento seja produzido, um espaço próprio 
para uma mediação que convida a ampliar as conexões na relação do ser humano 
com o conhecimento decorrente tanto entre os sujeitos, como destes com os espaços 
e os objetos, como uma grande troca, um provocar pela experiência estética, artística 
e cultural. 
 
 

 Na abertura das exposições, a universidade recebe como público expectador, 

professores e estudantes de graduação, principalmente vinculados aos cursos do 

Departamento de Artes, artistas e eventualmente professores da educação básica que 

participam das ações de formação do PIAE. 
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 São pertinentes alguns questionamentos sobre o tema em estudo, como por exemplo: 

Quais as dificuldades encontradas pela equipe do PIAE durante a elaboração dos ME? Que 

tipo de proposta de formação e reflexão foi realizada pelo artista expositor e quem foi o 

público participante? Como os artistas receberam a ideia da elaboração do ME e quantos 

contribuíram com informações, documentação escrita e fotográfica? 

  Mediante os desafios apresentados, o trabalho objetiva elaborar a coletânea 

“Caminhos Cruzados pela Arte”, relacionada com as exposições de arte aprovadas no Edital 

nº 001/2016 de Exposições Temporárias de Artes Visuais - Salão Angelim da FURB, 

promovido pelo Divisão de Cultura da FURB para o ano de 2017 e das propostas de formação 

educativa dos artistas. O Edital mencionado, na p. 2, item 3 que trata das inscrições e o 

subitem 3.4.1, na letra “e”, solicita uma “Proposta de atividade de formação e reflexão, com 

conteúdo programático e descrição básica, que será oferecida obrigatoriamente pelo(s) 

artista(s) como contrapartida à FURB e à comunidade, caso seja(m) selecionado(s)”. 

   Foram selecionados para as exposições seis artistas, entre eles Jéssica Paiva 

(Brasília/DF), Kim Coimbra (Itajaí/SC), Samy Sfoggia (Porto Alegre/RS), Lorena Acin 

(Toulouse/França), Eugênia Maria França (Contage/MG), Pakawom Thatprakob Martin 

(Blumenau/SC). Nesta reflexão serão abordados somente os três primeiros artistas citados.  

 
Aporte Teórico 
 

Os ME são importantes instrumentos de ensino, que propiciam aos estudantes a 

experiência estética, elemento motivador e essencial na pratica pedagógica. A experiência 

estética leva o conhecimento a uma constante desconstrução e reconstrução, tratando-o de 

forma qualitativa e, principalmente, humana (Meira 2003). A escolha de materiais educativos 

por parte dos professores pode resultar em construções simbólicas e sensíveis no percurso de 

aprendizagens de crianças e jovens. “Trabalhar criadoramente um material não é somente 

expressar-se, é possibilitar que esse material também se expresse, gerando, a contrapelo, 

comportamentos de simultaneidade com quem o trabalha, ou dialoga [...]”. (MEIRA, 2003, 

p.22).  

Os ME têm por finalidade a complementação do trabalho em sala de aula, tanto na 

teoria, como na prática, ampliando de forma significativa e abrangente o repertório do 
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professor propositor. Infelizmente no dia a dia da escola se percebe a escassez de materiais 

educativos de arte, ou então, o professor tem dificuldades em selecionar o que é mais 

apropriado para as suas aulas, o que de certa maneira empobrece a prática pedagógica dele. 

Pillotto (2007, p. 20) menciona que: 

No interior das instituições [...], observamos que a utilização do material é, na 
maioria das vezes, selecionado aleatoriamente ou – o que é da mesma forma 
complicado – a opção depende da realidade das instituições, ou seja, muitas vezes 
usamos o que é possível, o que se tem.  

 

No ensino da arte, os ME possibilitam experiências estéticas que auxiliam no 

desenvolvimento integral dos estudantes. Isto ocorre de várias maneiras, debatendo 

problemas, buscando soluções e reflexões, que abrem novos caminhos na prática pedagógica 

dos professores, possibilitando a apropriação dos universos da arte. O ensino da arte deve 

proporcionar formação estética ao estudante, de forma sensível e perceptível relacionado a um 

pensamento artístico, para que o mesmo possa fazer leitura de mundo, da arte e expressar-se 

por meio dela. No entender de Carvalho; Freitas; Neitzel (2016, p. 224), 
 
O ensino da arte é um espaço no qual se deve priorizar a formação estética e isso 
implica comprometer-se com a formação dos sujeitos mais sensíveis, capazes de 
perceber, sentir, interpretar e criticar o meio em que vivem por meio da leitura, da 
criação, do convívio com a arte, da produção da arte. O ser sensível, mobilizado pela 
formação estética, alia o saber sensível ao conhecimento racional e enriquece-se 
nesse processo.  

 
 

 
Na experiência estética com os ME, a prática pedagógica é direcionada para o 

desenvolvimento da percepção visual, de forma reflexiva, crítica e poética, motivando assim, 

a realização de experiências sensoriais, afetivas e estéticas, que buscam novos repertórios para 

os estudantes. Para Leite (2004, p.116), 

Ampliar repertório, desacomodar percepções, provocar o estranhamento é papel 
precípuo de qualquer formação. [...] Não se trata de rejeitar, mas compreender o 
espaço educativo como espaço de ampliação de experiência; de construção de 
olhares, escutas e movimentos sensíveis.  
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É na experiência estética que se dá a apropriação do objeto artístico e o 

desenvolvimento estético dos estudantes. É necessário conscientizar os professores, da 

importância de trabalhar a decodificação das linguagens artísticas e os ME vêm contribuir 

diretamente neste processo, auxiliando na apropriação das linguagens da arte. Segundo 

Martins; Picosque; Guerra (2010, p.13),  

Para nos apropriarmos de uma linguagem, e entendermos, interpretarmos e darmos 
sentido a ela é preciso que aprendamos a operar com seus códigos. Do mesmo modo 
que existe na escola um espaço destinado à alfabetização na linguagem das palavras 
e dos textos orais e escritos, é preciso haver cuidado com a alfabetização nas 
linguagens da arte.  

 

Assim, é possível desenvolver a percepção, a reflexão e a formação da consciência 

crítica, que, consequentemente, amplia o olhar de professores e estudantes. O contato com 

diferentes ME propicia o conhecimento dos códigos e dos processos de criação, permitindo o 

seu desenvolvimento artístico/cultural de forma contínua, sendo direcionados para o 

desenvolvimento da percepção visual do estudante de forma reflexiva, crítica e poética. Desta 

forma, investe-se na melhoria da qualidade do ensino da arte, resgatando o prazer de ensinar e 

aprender. Nesta abordagem, o PIAE ao propiciar recursos visuais por meio dos ME, amplia o 

repertório do professor de arte, motivando-o junto aos estudantes a realizar pesquisas 

interdisciplinares.  

Os recursos visuais em sala de aula “são importantes (...) para iniciar a alfabetização 
estética pelas escolas e para preparar os sentidos e o intelecto do aluno, munindo-o 
de todos os conhecimentos históricos e estéticos para que o contato com a obra de 
arte real seja bem aproveitado”. (FRANZ, 2001, p.62) 

 

Desta forma, os ME servem como recurso para a alfabetização artística e estética de 

estudantes da educação básica e superior, propiciando o conhecimento sensível das 

linguagens artísticas existentes na humanidade.  

Assim, a elaboração desta coletânea integrará o acervo da Midiateca Arte na Escola - 

Polo FURB, onde serão resguardadas as especificidades de cada artista, alinhavando os 
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saberes para tornar mais rica à experiência em sala de aula. Esta iniciativa gera a oportunidade 

de buscar linhas de aproximação entre arte e outras áreas de conhecimento.  

 
Sobre o Percurso Metodológico e a Estrutura do Material Educativo 
 

Para a elaboração do ME realizou-se as seguintes ações: reuniões para planejamento, 

reflexão e análise de documentação escrita e fotográfica, participação da noite de abertura das 

exposições, contato e conversa informal com os artistas, análise da proposta de formação 

oferecida em contrapartida à universidade, elaboração de uma proposição educativa para o 

ME que evidencie experiências estéticas, contato posterior às exposições, com os artistas, 

visando a contribuição do mesmo com o ME, criação, correção visual, lançamento oficial da 

coletânea e publicação virtual. 

Participaram da elaboração dos ME, duas professoras do PIAE, uma professora 

voluntária e dois bolsistas extensionistas. O trabalho se divide em duas etapas, a primeira 

iniciou em abril e foi concluída no final de junho de 2017, período de realização das 

exposições. A primeira exposição ocorreu no mês de abril e originou o seguinte ME 

“Exposição Telúrica” da artista Jéssica Paiva. A segunda exposição foi realizada em maio e 

resultou no ME intitulado “Exercícios de Escrita para Leitura e Exercícios de Leitura para 

Escrita” do artista Kim Coimbra. A terceira exposição foi no mês de maio e propiciou o ME 

denominado “Drømmer om Skov” da artista Samy Sfoggia.  

A segunda etapa será destinada para a elaboração de mais três materiais que integram 

a coletânea, envolvendo os Lorena Acin (Toulouse/França), Eugênia Maria França 

(Contagem/MG), Pakawom Thatprakob Martin (Blumenau/SC).  Sua elaboração inicia no 

mês de agosto e encerra no mês de outubro. A pesquisa será finalizada em novembro, período 

do término da última exposição da FURB.  

Os ME estão estruturados em cinco tópicos, em forma de pranchas, que contém textos 

e imagens, que possibilita mergulhar de maneira significativa nas questões da arte, da estética 

e da produção artística. Para Simó (2013, p.187), 

 
O ensino da arte no âmbito educacional consiste no processo pedagógico em que os 
alunos constroem saberes culturais e estéticos, mediante reflexões, contextualização, 
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produções e apreciações artísticas que possibilitam a cada indivíduo interagir com a 
sociedade na qual está inserido e, assim, formar-se e desempenhar-se como cidadão.  
 
 

 
A estrutura do ME contempla os seguintes tópicos: Capa, Trilha Poética, 

Aproximação com o Artista, Partilha com o Professor, Outras Produções e Glossário. A 

Capa apresenta os dados de identificação do ME com o nome do artista, o título da exposição 

e a logomarca do PIAE. Do ponto de vista gráfico, a Capa exibe um papel de fundo que 

dialoga de maneira poética e compatível com as obras e os materiais utilizados pelos artistas. 

Durante o procedimento de pesquisa para a programação visual do ME, percebeu-se 

que cada artista tinha uma relação diversificada com os materiais de produção, sendo eles 

papel, lona, terra, tinta a óleo, entre outros. Sendo assim, decidiu-se que este seria o ponto de 

partida para a criação da identidade visual. 

A Trilha Poética apresenta as obras dos artistas para a apreciação estética e a 

divulgação das obras que compõem a exposição. A quantidade de imagens difere nos três ME, 

pois o número de obras altera em cada uma das mostras. As pranchas que compõem a Trilha 

Poética apresentam o título, as dimensões, o ano e a técnica das obras.   

O tópico denominado de Aproximação com o Artista apresenta os dados biográficos 

do artista, como informações sobre a formação profissional, a pesquisa poética, entre outros. 

Este item divulga o site do artista para que os interessados possam conhecer mais sobre o 

mesmo.  

A Partilha com o Professor desafia professores e estudantes no processo de 

construção e produção de conhecimento em arte. Esta proposição apresenta imagens de obras 

que foram selecionadas pelo próprio artista, com o intuito de provocar a reflexão, o estudo e a 

produção em arte.  

O tópico Outras Produções divulga obras de arte que não integram a exposição. As 

obras escolhidas para este tópico foram pesquisadas nos sites dos artistas e também no 

material encaminhado para o Edital, cuja intenção é apresentar outras produções dos 

expositores. 

Em cada ME o Glossário apresenta palavras que necessitam esclarecer o leitor sobre a  

natureza técnica e específicas da Arte.  
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Exposições que Compõem o Material Educativo  
 

Foram três exposições realizadas no primeiro semestre de 2017. A primeira foi da 

artista visual Jéssica Paiva, intitulada “Telúrica” e ocorreu no período de 28 de março a 26 de 

abril, contou com a presença da artista e um público expectador de artistas, professores e 

estudantes da Universidade, com aproximadamente 60 pessoas.  

As obras causaram estranhamento para alguns visitantes que tiveram a oportunidade  

de conversar com a artista, esclarecer dúvidas e curiosidades sobre as obras. O livro de 

presença computou o total de 111 pessoas que visitaram a exposição “Telúrica”. Como o 

Salão Angelim, está localizado na entrada da biblioteca da FURB, os números apontados de 

visitantes podem não ser representativos, pois com certeza muitas pessoas passaram pelo 

local, viram a exposição e não devem ter assinado o livro de presença. Os dados podem não 

revelar o total real de pessoas atingidas.  

Jéssica Paiva disponibilizou seis obras que foram expostas em forma de objetos e 

instalação. As mesmas foram documentadas pelos bolsistas mediante registro fotográfico, na 

elaboração do ME. A expografia e a curadoria foram realizadas pela artista. Os objetos 

estavam dispostos sobre cubos pretos e a instalação foi alocada no centro da sala, sobre um 

suporte colocado no chão, chamou a atenção e causou impacto no público. 

A segunda exposição foi do artista visual Kim Coimbra, intitulada de “Exercícios de 

Escrita para a Leitura e Exercícios de Leitura para a Escrita”, que ocorreu no período de 02 a 

26 de maio. Kim Coimbra presente na noite de abertura contou com a visitação de artistas, 

professores e estudantes dos cursos de Artes Visuais, Teatro, Música e de Design. Após a 

abertura da exposição e do coquetel as pessoas foram convidadas para participar de uma roda 

de conversa com o artista que explanou sobre as obras da exposição, oriundas do seu projeto 

de Mestrado, contou com 80 espectadores aproximadamente. O livro de presença computou 

165 pessoas que visitaram a exposição. Da mesma forma que ocorreu com a exposição 

anterior, o número de visitantes apontados pode não ser representativo, pois com certeza a 

localização do Salão Angelim possibilita a todas as pessoas que passam pelo local, ver as 

obras, mesmo que a distância. Logo os números computados podem não revelar o total real de 

pessoas atingidas.  

966



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

Kim Coimbra disponibilizou obras na técnica de fotografia, vídeo e objetos que foram 

registradas e documentadas para o ME. A expografia e a curadoria das obras foram realizadas 

pelo artista, sendo que as fotografias estavam dispostas sobre painéis brancos, que 

proporcionaram equilíbrio e harmonia à exposição. 

A terceira exposição foi da artista Samy Sfoggia, intitulada de “Drømmer om Skov”, 

ocorreu no período de 30 de maio a 21 de junho. A artista não esteve presente na noite de 

abertura, assim, a Divisão de Cultura decidiu abrir ao público a exposição, logo após a 

montagem.  

Professores e estudantes dos cursos do Departamento de Artes da FURB visitaram a 

mostra. A conversa presencial com a artista não aconteceu, ocorreu somente o contato por e-

mail e por telefone. Mesmo assim, os dados sobre a artista e suas obras não foram alterados, 

permanecendo as informações do Edital e o livro de presença registrou 99 pessoas que 

visitaram a exposição. A exemplo das outras duas exposições pode-se dizer que os números 

apresentados podem não revelar a realidade de pessoas visitantes. 

Samy Sfoggia disponibilizou obras na técnica de fotografia, cuja expografia e a 

curadoria das obras foram realizadas pela equipe de profissionais da Divisão de Cultura da 

Universidade. As fotografias em preto e branco estavam dispostas sobre painéis brancos, 

causando impacto no público pela ausência de cores. 

 
Considerações Finais 
 

A coletânea “Caminhos Cruzados pela Arte” nesta primeira etapa, conclui três ME que 

serão disponibilizados virtualmente, no mês de novembro, juntamente com os três últimos que 

serão elaborados no segundo semestre de 2017. A coletânea enriquecerá o ensino da arte e 

contribuirá para a prática pedagógica dos professores que atuam na educação básica e 

superior, contribuindo com novos repertórios sobre a arte contemporânea.   

Para responder os questionamentos feitos no decorrer do trabalho, pode-se dizer que 

para superar as dificuldades encontradas durante a elaboração dos ME, os desafios foram 

intensos. Os bolsistas relatam que as principais provocações identificadas estão relacionadas 

com a falta de material biográfico sobre os artistas, tanto no edital, como na mídia. Ao refletir 

sobre o assunto, considerou-se que os expositores são bem jovens, e estão em processo de 
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construção de suas carreiras artísticas, por isso, nada foi encontrado em publicação impressa e 

pouca informação em mídias eletrônicas. Isso fez com que a equipe investisse no contato 

direto com os artistas, mediante conversa informal na noite de abertura da exposição, também 

por contato telefônico e por e-mail. Mesmo assim, as informações não aumentaram para além 

do que já existia nos dados de identificação e do portfólio do edital.  

No que se refere às proposições de formação educativa realizadas pelos artistas 

expositores, segundo solicitação do edital e quem foram os participantes, pode-se informar 

que dos três artistas expositores, dois realizaram suas propostas de formação e reflexão que 

foram diversificadas e importantes. Uma foi realizada em forma de oficina e outra como roda 

de conversa. A oficina foi ministrada pela artista visual Jéssica Paiva, direcionada para a 

comunidade e realizada na FURB, participaram apenas cinco pessoas.  

A roda de conversa realizada pelo artista Kim Coimbra, ocorreu após o coquetel da 

exposição. Reuniu alunos dos Cursos de Design e de Artes Visuais, no próprio local, para 

uma conversa sobre sua produção artística e o projeto de Mestrado que deu origem a pesquisa 

que resultou na exposição “Exercícios de Escrita para a Leitura e Exercícios de Leitura para a 

Escrita”. A roda de conversa foi mediada por uma professora do Departamento de Artes da 

FURB. Os estudantes demonstraram interesse pelo projeto e pelas obras expostas, 

participaram ativamente 30 pessoas com perguntas que foram prontamente respondidas pelo 

artista, que teve a oportunidade de esclarecer dúvidas, curiosidades e divulgar o seu trabalho, 

por meio de um diálogo agradável e acessível ao público.  

A artista Samy Sfoggia não estava presente na abertura, e, consequentemente não fez a 

formação para a comunidade. Desta forma, pode-se dizer que o número de pessoas 

participantes das formações, tanto da universidade, como da comunidade em geral, poderia ter 

sido maior. Vale relembrar o que já foi dito anteriormente, que os números aqui computados 

podem não revelar a realidade dos visitantes.  

Sendo assim, identificou-se neste trabalho a necessidade de ampliar a divulgação das 

exposições na comunidade, que hoje ocorre de maneira formal na mídia local, porém não tem 

o alcance desejado. A exposição termina atingindo de forma direta a comunidade acadêmica 

que circula pela universidade e não a comunidade em geral. Fica a sugestão de uma 

divulgação mais pontual junto aos cursos de licenciatura da universidade e em especial do 
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Departamento de Artes e de Educação. Da mesma forma, aproximar o contato com a 

Secretaria Municipal de Educação e com a Gerência Regional de Educação de Blumenau, 

visando trazer para este importante espaço cultural, um público maior de interessados na área.  

No que diz respeito, a como os artistas receberam a ideia da elaboração do ME e 

quantos contribuíram com informações e documentação escrita e fotográfica. Percebeu-se que 

os artistas Kim Coimbra e Jessica Paiva receberam a informação da criação do ME com 

simpatia. Manifestaram satisfação pela possibilidade de disseminar suas obras, para além da 

exposição e das suas cidades de origem. Aproximar sua produção artística de professores e de 

estudantes da educação básica e superior foi um presente para eles que gostaram da ideia do 

ME. Outro aspecto positivo foi à participação dos artistas, sugerindo atividades para os 

professores, este foi um diferencial dos outros ME, já realizados pela equipe do PIAE.   

  Cabe ressaltar as experiências e contribuições trocadas entre os integrantes do PIAE, 

durante os encontros de estudo, de discussão metodológica e de pesquisa, possibilitou a 

equipe de trabalho um aprendizado significativo, instigante e enriquecedor para todos. Para os 

bolsistas envolvidos na pesquisa a elaboração do Material Educativo contribuiu para uma 

expansão de conhecimento sobre artistas nacionais e internacionais da contemporaneidade. O 

contato direto, por meio de telefonemas e e-mails, com os artistas, possibilitou uma 

aproximação maior com os expositores.  

Após esta reflexão sobre o percurso trilhado é preciso ter humildade e reconhecer que 

também será necessário fazer pequenas adequações ao Material Educativo. A equipe do PIAE 

entende que alguns aspectos relacionados com a estrutura do ME precisam ser repensados.  O 

ME necessita de revisão no tópico Partilha com o Professor, que oferece suporte teórico, 

porém sintetizado, deve ser ampliado com mais informações sobre o artista e suas obras. Será 

necessário investir em novos contatos com os expositores, na tentativa de ampliar as 

informações biográficas.  

No final da análise de todos os dados coletados pode-se considerar que o ME tem uma 

estrutura metodológica simples, porém compatível com o ensino de arte contemporâneo a que 

se propõe. Evidencia suas peculiaridades e singularidades e possibilita atividades 

interdisciplinares. Mesmo assim, a equipe do PIAE precisa rever pequenos equívocos 
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encontrados nesta fase de análise do ME, antes de dar continuidade à segunda etapa da 

coletânea, que elaborará os três últimos Materiais Educativos. 
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Resumo 
O presente artigo se detém na única fotografia, até então conhecida, dos escritores Fernando Sabino e 
Clarice Lispector. Em conjunto com as cartas trocadas entre os escritores durante 23 anos de amizade 
a distância (1946 - 1969) e presentes em Cartas perto do coração (2011), a fotografia narra um 
momento único na amizade. O objetivo do trabalho é o de arrolar e articular o papel de conceitos 
como silêncio, sobrevida, rastro e aesthesis na experiência de observação, nesse sentido considera-se a 
participação do crítico na construção da narrativa fotográfica. Para tanto, a noção de hegemônica de 
estética já não mais comporta a discussão proposta justamente por excluir a sensação e percepção, em 
prol de um conjunto de normas que instituem conceitos como belo a fim de delimitar o que é arte, 
reforçando uma perspectiva artística e crítica calcada nas semelhanças, e o que não corresponde aos 
parâmetros estabelecidos é relegado a exterioridade. A articulação desenvolvida é embasada nas 
considerações pós-coloniais de Walter Mignolo em “Aiesthesis decolonial” (2010) e “Estéticas 
Decoloniales” (2012) e nos apontamentos de Susan Sontag em Sobre a fotografia (2004), Roland 
Barthes em A câmara clara (2012) e Eni P. Orlandi em As formas do silêncio: no movimento dos 
sentidos (2002). 
Palavras-chave: Fotografia. Silêncio. Rastro. 
 

Introdução 

A foto reproduzida abaixo a partir do artigo intitulado “A política em Clarice 

Lispector” de Silviano Santiago para o site da editora Rocco, é a única em que os dois estão 

juntos, pelo menos de que tenho notícia até o momento. Chamou minha atenção, além de seu 

caráter singular, uma característica que emerge deste documento, isto é, trata-se de uma das 
                                                
1 Graduada em Letras em 2013 na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), campus Grande 
Grande, habilitação Português/Espanhol. Mestra em Estudos de Linguagens pela mesma instituição. Atualmente 
desenvolve pesquisa de doutorado (UFMS - Três Lagoas) nas cartas publicadas do escritor mineiro Fernando 
Sabino. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Comparada, atuando, principalmente, nos 
seguintes temas: cartas, Fernando Sabino, amizade, Clarice Lispector, literatura e pesquisa, cultura, linguagem, e 
história. E-mail: lucia_jbc@hotmail.com. 
2 Coordenador do NECC - Núcleo de Estudos Culturais Comparados, Editor-Presidente dos CADERNOS DE 
ESTUDOS CULTURAIS. Mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais (1997) 
e doutorado em Literatura Comparada também pela mesma instituição. Atualmente é professor dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação nível Mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência 
na área de Letras, com ênfase em Crítica Cultural, Estudos Culturais, Literatura Comparada, Crítica Local, 
Literatura Brasileira e Teoria Literária, atuando principalmente nos seguintes temas: Crítica Cultural, Estudos 
Culturais, Paisagens Culturais, Literatura Comparada, Crítica Local, Clarice Lispector, Literatura Brasileira, 
Teoria Literária. E-mail: ecnolasco@uol.com.br. 
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poucas foto sem que Clarice, está sorrindo, o que, por sua vez, me permite considerar que a 

presença de um amigo querido e de longa data como Fernando, foi capaz de ajudar a 

proporcionar a mudança da Clarice séria, misteriosa e, como outros diriam, hermética, para a 

Clarice misteriosa, mas que igualmente desfrutava do prazer e da alegria da presença de 

alguém querido, demonstrando que a escritora trazia os amigos, para fazer referência tanto ao 

seu primeiro livro quanto ao livro de cartas, para “perto de seu coração”. 

 
FIGURA 1. Clarice Lispector e Fernando Sabino 

 
Fonte: SANTIAGO, 2014, sp. 

 
 

A genealogia de um tal registro visual remonta ao período em que Clarice voltou para 

o Brasil logo após se divorciar do diplomata Maury Gurgel Valente, em junho de 1959, 

mesmo período em que a revista “Senhor” publicou seus contos: “A menor mulher do 

mundo”, “O crime do professor de matemática”, “Feliz aniversário”, “Uma galinha”, e inicia, 

sob o pseudônimo de Helen Palmer, a escrever a coluna “Correio feminino – Feira de 

utilidades” para o jornal “Correio da manhã”. 

Por outro lado, Fernando, nesse período, comparece ao lançamento de seu livro O 

Encontro marcado em Lisboa (Portugal), colabora com o “Jornal do Brasil”, com a revista 
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“Manchete” e com a revista “Senhor”, escrevendo crônicas a partir de suas experiências 

adquiridas em viagens ao exterior. 

Além das cartas de Cartas perto do coração a fotografia é um registro outro que 

compõem o arquivo da amizade de Fernando e Clarice no qual remexo. Vale mencionar que a 

fortuna crítica a respeito da fotografia de escritores, sob uma perspectiva que não aborde a 

foto como o suporte que exerce o papel de ofertar respaldo para o texto literário, é escassa. 

A fortuna crítica disponível que se detém na foto dos escritores se resume a Clarice - 

fotobiografia (2008), da autora Nádia Battella Gotlib. O livro contempla a foto, no conjunto 

de registros fotográficos que contam a vida da escritora desde o seu nascimento até morte, 

todavia, não fornece detalhes mais precisos sobre o contexto em que foi tirada, como: quem é 

o(a) fotógrafo(a), em que lugar exato foi tirada, quais as circunstâncias que levaram os amigos 

a registrar visualmente o momento.  

O livro de Nadia B. Gotlib apenas expõe o que já é de meu conhecimento. Em 

contrapartida, a única biografia de Fernando, Fernando Sabino: reencontro (2005), não 

chega nem a citar tal documento, a despeito de mencionar, em suas páginas finais, a relação 

de amizade dos escritores. 

Por sua vez, a oitava edição de Cartas perto do coração de fato traz registros 

fotográficos dos escritores, mas afastados, de forma que a leitura das fotos efetuada pelo 

sujeito traga, implicitamente, a percepção da distância (geográfica) que os separava durante o 

período da escrita 

A primeira edição do livro não traz fotos de Clarice e Fernando, nem mesmo 

separados, contudo retoma o desenho dos escritores feito por Alfredo Cheschiatti, além de 

trazer reproduções de trechos das cartas, os mesmos trechos da oitava edição, separados por 

uma linha pontilhada vermelha e que reforçam, especificamente no trecho da carta de 

Fernando, a consciência da separação física e o consolo em saber que mesmo a distância não 

apaga a presença do amigo. 

A leitura efetuada em relação às duas contracapas das edições, figura 2 e figura 3, 

apresentadas abaixo, aponta para, no caso da oitava edição (2011), ressaltar a distância que 

separa os amigos e no caso da primeira edição, embora também escolha evidenciar a 
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distância, noto um desejo em aliar os dois elementos: separação geográfica e presença 

metafórica, simbolizado pela reprodução do desenho de Ceschiatti. 

 
FIGURA 2. Contracapa da 8ª Edição                               FIGURA 3. Contracapa da 1ª edição 

                     
                            Fonte: Biblioteca pessoal                                                  Fonte: Biblioteca pessoal 

 
 

Os detalhes exteriores ao momento do registro me ajudam a melhor tecer relações 

entre a foto e a amizade dos dois, e a nossa, uma vez que me fornecem maior embasamento 

para o tratamento alegórico guiado pela relação entre nossas vidas. A falta de algumas dessas 

informações implica em frustração, visto que a fotografia: “[...] provoca, quase sempre, o 

desejo de mais informação. Queremos saber sobre antes e depois, perguntamos sobre as 

pessoas, o lugar, o evento, a época. Buscamos a historinha que a imagem insinua e oculta, o 

texto que falta, falado ou escrito” (KUBRUSLY, 1998, p. 25.). 

A escolha pessoal em discorrer a partir do documento singular, mesmo que seja uma 

escolha que em muitos momentos pode ser frustrante devido à escassez de informações, se 

assemelha ao ato de fotografar, pois ambas se baseiam no desejo de distinguir algo dentro do 

universo do bios. 
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Remeto as palavras de Susan Sontag, no livro Sobre a fotografia (2004), que reúne 

seis ensaios da autora em torno do assunto, quando esta esclarece que: “Fotografar é atribuir 

importância” (SONTAG, 2004, p. 41), pois reside em uma escolha pessoal movida pelo 

despertar de uma sensação, denominada afeto, quando o sujeito se depara com uma imagem 

ou um momento em que se deseja captar algo, “eternizar”, estatificar, congelar no tempo. 

Nesse entender, as fotografias oferecem tal perspectiva: “[...] porque são uma nítida 

fatia do tempo, e não um fluxo” (SONTAG, 2004, p. 28.), pedaço de um momento outrora 

vivido e do qual se tem a esperança de reviver por meio da foto. O desejo de se prolongar 

indefinidamente a lembrança registrada parte do medo de se esquecer o momento e a sensação 

experimentada, como se fosse possível revive-las tais quais ocorreram na ocasião. 

Em sentido contrário, lido com a foto dos amigos como uma forma de construção, 

como parte do arquivo e que é atravessado pela experiência sensorial da aesthesis, porque não 

há condições físicas, tecnológicas ou coisa que o valha que possibilite voltar ao tempo e ao 

momento em que vocês tiraram a foto. A construção é pensada sob a perspectiva do olhar e, 

como já dito, não visa remontar ao momento único vivenciado.  

A impossibilidade de viver novamente aquilo que já pertence ao passado é lembrado 

por Roland Barthes, quando em seu livro A câmara clara (2012) recorda que: “O que a 

Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca 

mais poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, 2012, p. 14). De acordo com a fala de 

Barthes, o que está em jogo quando o assunto tratado é a fotografia, é a relação entre a 

reprodução mecânica de um documento, que se presentifica no registro, e o momento 

existencial, ou seja, o contexto das circunstâncias que propiciaram a foto. O lugar situado 

entre existência e reprodução do registro é o lugar de inscrição do rastro que não é de total 

pertencimento a nenhuma das duas esferas, existência e reprodução.  

 
No silêncio, a sobrevivência 
 

O que me proponho a fazer é pensar a fotografia de Fernando e Clarice como um 

rastro do arquivo que proporciona a sobrevida para a amizade e para os espectros. Dada a sua 

natureza múltipla, é difícil erigir uma única definição para ela. Mesmo assim seu caráter de 

multiplicidade me leva a questionamentos: 
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Afinal, o que é a fotografia? A possibilidade de parar o tempo, retendo para sempre 
uma imagem que jamais se repetirá? Um processo capaz de gravar e reproduzir com 
perfeição imagens de tudo que nos cerca? Um documento histórico, prova 
irrefutável de uma verdade qualquer? Ou a possibilidade magica de preservar a 
fisionomia, o jeito e até mesmo um pouquinho da alma de alguém que gostamos? 
Ou apenas uma ilusão? (KUBRUSLY, 1998, p. 08). 
 
 

A fotografia é um pouco do elencado por Cláudio Kubrusly (1986), é a possibilidade 

de parar no tempo, pois é a escolha de registrar um recorte do momento, é um processo 

químico inventado que fornece condições de (re)tratar as imagens que nos cercam e as quais 

desejamos relembrar, bem como assume a forma de documento, mas não de acordo com a 

noção de congelamento, e com isto quero garantir a minha liberdade criativa. 

Faço uma ressalva, discordo do vínculo criado e fomentado entre documento, foto e 

irrefutável, pois entendo que a natureza do último vocábulo assinala sua presença no sentido 

de reafirmar a pretensa natureza homogênea, ignorando que existem outros fatores que 

também influenciam o arquivo. Contrário ao que poderia supor a palavra irrefutável, isto é, 

que a foto é feita somente de momentos vivenciados por aqueles que são os “objetos” 

retratados, argumento que a foto não é feita somente dos momentos que Fernando e Clarice 

desejaram eternizar, mas também é constituída de componentes químicos, para os que são 

adeptos de linguagem mais “palpável”, de desejos, de memórias, dos que ali estão retratados e 

das minhas, “Pois a fotografia é o advento de mim mesmo como outro” (BARTHES, 2012, p. 

20.).  

A fala de Roland Barthes leva a considerar que a concepção comum da foto, vista 

como experiência isolada, desconsidera a participação do outro, que pouco ou nada significa 

para a concepção estética. Em contraposição a essa concepção comum, Evando Nascimento 

lembra que: “A força que em si não é nada, passa a existir apenas na interação com outras 

para a formação do sentido, o qual por sua vez nada mais é do que um rastro mnésico, como 

resultado de todas as apropriações anteriormente operadas” (NASCIMENTO, 1999, p. 171). 

A crítica tradicional poderia elencar a seguinte objeção: Como dizer que a foto dos 

escritores é feita também de memórias de pessoas que não estiveram presentes na ocasião? 

Isto não seria a ilusão, a criação de um falso momento, de uma falsa experiência? Ora, nesse 

caso respondo que se trata, então, de ilusão bastante convincente, pois ao experienciá-la 

976



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

removo de seu lócus e realoco-a na esfera da vivência, da experiência, da sensação que me 

desperta. A “ilusão” existe a partir do momento em que me atinge, em que afeta, não 

possuindo ligação inquebrantável com o dito contexto de produção “palpável”.  

O fato de se tratar de um registro fotográfico único da amizade me leva a adotar uma 

perspectiva diferente. Assim, esclareço que a escolha singular da foto de Fernando e Clarice 

como o tema central dessa carta sem o “suporte” de legendas ou epígrafes, reside no desejo 

particular de desvincular a necessidade que o leitor possa ter de uma legenda, um texto 

gráfico, que “explique” tal foto, e as aspas aqui aparecem a fim de ironizar a necessidade 

analítica de tudo explicar.  

Afinal, a imagem possui significado que nasce de seu silêncio intrínseco e requer que 

o outro desloque-a de seu lugar instituído pelo imaginário ocidental. Uma saída está em ver a 

relação fotografia e o silêncio como: “Movimento, mas também relação incerta entre mudança 

e permanência [...]” (ORLANDI, 2010, p. 13), entre o ser o não ser, vida e morte, rastro e 

completude. 

A foto dos escritores significa por si só, por isso não necessita de legenda, além do 

que, significa, posto que: “Aí se situa o trabalho do silêncio” (ORLANDI, 2010, p. 22). A 

presença da legenda acarretaria prejuízo para a experiência do silêncio, sendo que esta 

representa, para Eni Puccinelli Orlandi em As formas do silêncio (2002): “[...] a ‘respiração’ 

(o fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que 

o sentido faça sentido” (ORLANDI, 2010, p. 13). 

O silêncio, dentro da doxa embasada pela retórica do imaginário ocidental, é definido 

enquanto ausência de conteúdo, de comunicação, de ruídos e barulhos em geral, uma forma de 

calar em que o diálogo e a conversa não ocorrem. A dada concepção se origina da relação que 

os sujeitos mantêm com o outro, não constituindo, como uma outra forma de se comunicar, o 

diálogo para consigo mesmo.  

De acordo com a definição do senso comum o silêncio é correlato ao sossego, a paz, 

mas aqui ele assume a posição contrária, a de perturbar, a de desassossegar o ser humano lá 

onde procura a paz. Ortega fornece a saída para a questão, quando expõe que: “Contrário ao 

que possa aparecer à primeira vista, o silêncio também faz parte de uma nova ética da 
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amizade, silêncio do talvez de uma amizade que não precisa dizer nada, pois às vezes a 

palavra corrompe a amizade, e o silêncio preserva” (ORTEGA, 2000, p. 112). 

A fala de Francisco Ortega situa a amizade inserida no campo do silêncio. A amizade 

está intimamente interligada com ele, este algoz dos que o temem, sua presença (pois ele não 

é essencialmente ausência) nos transporta para as possibilidades que entram em choque com o 

terreno da fraternidade. A fraternidade não concebe que a amizade também seja composta de 

silêncio, pois o silêncio desafia, é sinal de discordância, de pensamento, confabulação. 

Desta forma, não sendo necessárias palavras escritas ou faladas, quando do primeiro 

momento da experiência de observação, dá-se lugar a narração do olho, fundamental para o 

desenvolvimento do ensaio, que aqui se faz presente não no intento de ser o único narrador, 

mas dialogando com outro sentido. 

De fato, o que proponho de antemão pode soar estranho, na medida em que se 

questiona: De que forma o meu olho narra? Qual é o seu papel na experiência fotográfica? É 

para discorrer acerca dos questionamentos levantados que desenvolvo o que aqui chamo de a 

narrativa do olho. Para tanto, valho-me de minha própria experiência arcôntica de 

colecionadora evidenciando: “[...] a paixão que une aqueles que se empenham em assumir não 

apenas o papel de herdeiros de um determinado legado cultural, mas também a função de 

artífice da memória, aqui considerada como um infinito work in progressI” (LIMA, 2011, p. 

32).  

Paixão esta que se estende para a fotografia, cuja busca apaixonada ora desperta amor 

ora o mal, é, ao mesmo tempo, o sofrimento, conforme indica a etimologia da palavra paixão, 

o mal de arquivo (DERRIDA, 2001). Nessa perspectiva, então, o que age contra mim, mas 

também é o amor, o afeto, o que toca (Lispector)3, o que impulsiona, isto é, aquilo que age a 

meu favor. 

Ao reproduzir, na primeira página da carta, a fotografia de meu próprio olho começo a 

responder a primeira pergunta feita, de que forma o olho narra. O olho passa pela experiência, 

vivencia-a, mas não está sozinho. Junto ao olho está o outro sentido que me permite pensar e 

                                                
3 Remeto a uma famosa fala de Clarice Lispector quando entrevistada por Júlio Lerner: “[...] ou toca ou não toca 
[...] Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar em contato [...]”. 
LISPECTOR. “Panorama com Clarice Lispector”. [1 de fevereiro de 1977]. Rio de Janeiro: TV Cultura. 
Entrevista concedida a Júlio Lerner.  
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escrever, de forma que o discurso do olho perpassa a experiência do tato, são narrativas 

diferentes, do ponto de vista das circunstâncias em que ocorrem. 

Grosso modo, quero dizer que o olho vê, enxerga e o tato proporciona o contato com a 

matéria física daquilo que almejo, a foto. Um não se sobrepõe ao outro, de modo que se 

relacionam, se complementam, tal como expõe Walter Mignolo quando comenta sobre a 

exposição do artista indígena colombiano Benjamín Jacanamijoy, denominada, “Tierra y 

Agua”: “[...] o pensar, o sentir e o ver são artistas de um mesmo processo”4. 

Empreendo o exercício de observação, mas quero ir além do momento, desejo 

ardorosamente, através da foto do meu olho, que o leitor tenha a consciência que o ato de 

observar a foto de Fernando e Clarice, é uma ação continua, ad infinitum, mesmo que 

metafórica, e que demanda entender o fato de que os olhos por trás da minha foto estão 

condenados a sucumbir perante a ação do tempo. 

A narrativa da e sobre a fotografia é iniciada pela sensação que a foto de vocês, 

Fernando e Clarice, desperta em mim, pois parto do princípio que ao escolher refletir a partir 

dela é porque me desperta algum tipo de emoção ou perturbação. Falo, portanto, a partir da 

noção de aesthesis, concepção sob a qual se constrói a noção de estética, que, por sua vez, é 

responsável pelo raciocínio binarista do belo, e de seu contraponto, o feio e se constrói de 

forma que seja tida como referência se alguma arte quiser ser “validada”, levada a sério e 

receber a rubrica almejada de “arte de verdade”. 

Walter Mignolo, em ambos os artigos: “Estéticas decoloniales” e “Aisthesis 

Descolonial” se detém na noção ao descolonizar a estética colonial através da descolonização 

do conhecer, do sentir, do pensar e do ser5. De acordo com o teórico argentino: 
A palavra aesthesis, que se origina do grego antigo, é aceita sem modificações nas 
línguas modernas europeias. Os significados da palavra giram em torno de 

                                                
4“[...] el pensar, el sentir y el ver son artistas de um mismo processo” (GÓMEZ; MIGNOLO, 2012, p. 20, 
tradução nossa). 
5 Caso o leitor se interesse pela questão, sugiro a leitura de outros livros e artigos de Walter Mignolo. Sobre a 
descolonização do conhecer e do pensar a leitura de Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar (2003) é indicada, caso o interesse resida na descolonização do ser o artigo 
“Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política” é basilar, e para saber 
mais em torno da descolonização do sentir, indico a leitura dos artigos, já citados, “Estéticas decoloniales” e 
“Aiesthesis descolonial”. 
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vocábulos como “sensação”, “processo de percepção”, “sensação visual”, “sensação 
gustativa” ou “sensação auditiva”.6 
 
 

Em “Aisthesis Descolonial”, Mignolo lembra que a concepção de aesthesis se 

modificou quando, a partir do século XVII, passa a significar a sensação daquilo que é tido 

como belo, agradável, proporcional, de acordo com o padrão instituído. Nasce, por 

conseguinte, o que hoje conhecemos por estética, que nada mais é do que o efeito da onda de 

poder do imaginário ocidental colonial / moderno sobre a aesthesis em seu estágio pré–poder 

colonizador, em suma, para o crítico foi a concepção de estética que colonizou a aesthesis e a 

questão atual com a qual lida envolve: “[...] descolonizar a estética para liberar a aesthesis”7. 

Antes, a aesthesis abarcava todos os sujeitos, sem qualquer espécie de separação por 

meio de categorias, após sua reconceitualização e nova roupagem, a estética passa a 

individualizar, categorizar e direcionar a experiência da sensação em direção a noção daquilo 

que é belo, porém, Mignolo recorda que: “Isto é, não há nenhuma lei universal que faz 

necessária a relação entre aesthesis e beleza”8. 

Quando Mignolo desvincula a aesthesis do ideal estético daquilo que é belo o crítico 

promove a experiência do sujeito que fora posta de lado pelos projetos globais, possibilitando 

que o sujeito se anteponha ao projeto universalizante da estética, cuja fonte de origem 

remonta as histórias e projetos nascidos em território norte americano e europeu. 

 
Considerações finais 

 
Acredito que é por evocar fatos como vida, morte, silêncio e sobrevivência que Susan 

Sontag, no já citado livro Sobre a fotografia, vai falar que todas as fotos são memento mori, 

isto é, recordações da inevitabilidade da morte e lembranças de que a cada passo que nós 

damos é com a finalidade maior de nos deparar com o fim bio-lógico. Para Sontag: “Tirar 

uma foto é participar da mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa 
                                                
6 “La palavra aesthesis, que se origina em El griego antiguo, es aceptada sin modificaciones em las lenguas 
modernas europeas. Los significados de la palavra giran em torno a vocablos como ‘sensación’, ‘processo de 
percepción’, ‘sensación visual’, ‘sensación gustativa’ o ‘sensación auditiva’” (MIGNOLO, 2010, p. 13, tradução 
nossa). 
7 “[...] descolonizar la estética para liberar La aesthesis” (GÓMEZ; MIGNOLO, 2012, p. 14, tradução nossa). 
8 “Es decir, que no hay ninguna ley universal que haga necessária la relación entre aesthesis y belleza” 
(GÓMEZ; MIGNOLO, 2012, p. 14, tradução nossa). 
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(ou coisa). Justamente por cortar uma fatia desse momento e congela-lo, toda foto testemunha 

a dissolução implacável do tempo” (SONTAG, 2004, p. 26.). 

O que a crítica norte-americana propõe é valido tanto para aquele que tira a foto, como 

explanou na citação, quanto para aquela que observa. Minha participação pode não ocorrer de 

forma tão direta como é o do sujeito que tira a foto (função cuja língua atribui o nome de 

fotógrafo), mas se inscreve nas entrelinhas do olhar e passeia entre a leveza e o peso do 

arquivo. 

No sentido dessa discussão a fotografia é portadora dos signos da vida e da morte e 

dos espectros dos amigos que já se foram. Desempenha a função de recordar a presença 

através da ausência dos corpos, atribuindo para aquela que fica, a consciência de que: “Esses 

vestígios espectrais, as fotos, equivalem à presença simbólica [...]” (SONTAG, 2004, p. 19), 

símbolo encarregado pelo peso do pacto da amizade de proporcionar a sobrevida ao arquivo 

de Fernando e Clarice. 
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NOTAS SOBRE ARTISTAS DO DIÁRIO 
 

Isabel Carneiro1-UERJ 
GT- 2 

 
Resumo 
A partir de uma prática artística, realizar todos os dias a mesma coisa, exponho as questões da 
serialidade e da teia do cotidiano, trazendo temas de ensino e a produção sistemática de objetos 
artísticos. O artigo relaciona minha prática artística com outros artistas que tem o fundamento do 
diário como ação poética e como essa prática questiona a própria autonomia da obra de arte e a relação 
entre arte e vida. Minha prática: realizar todos os dias a mesma coisa, uma autodisciplina, um conceito 
que pode ser ampliado como ensino, uma prática artística que é necessariamente pedagógica. A 
condição necessária do trabalho plástico é a realização de pequenas tarefas diárias que tentam 
estabelecer uma ordem, uma disciplina para o fazer artístico e pedagógico. De que forma esse fazer 
poético pode ser levado para a sala de aula numa ideia de pesquisa performativa. A dimensão 
conceitual do trabalho está no estabelecimento da série: a obra se torna o sistema, pois é a lógica 
sistêmica que faz a obra ganhar sentido. As séries diárias problematizam a relação entre fazer e criar. 
O que na série se torna interessante são as sutis diferenças, pontos e microtons, a mudança diária 
perceptível pela sequencialidade das horas, dos dias, dos vídeos, das frases. 
Palavras-chave: Diário. Fragmento. Colagem. 
 

Introdução 

         Todos os dias, na parte da manhã, recorto um compasso de partitura, uma célula dentre 

as várias partituras que estão sobre a mesa, e um fragmento de pintura escolhido 

aleatoriamente dentro do campo de possibilidades das minhas pinturas que estão no ateliê. 

Crio com eles uma partitura, um trecho. A performance consiste em tocar esse compasso ao 

lado dessa pintura. A busca de autodisciplina numa ação diária visa o esgotamento de 

possibilidades interpretativas. O estabelecimento do jogo constrói um sistema: um motivo 

para acordar, um motivo para entrar no ateliê, um motivo para fazer arte. Muitos artistas 

influenciaram essa dinâmica como On Kawara e Roman Opalka. A dimensão conceitual do 

trabalho está no estabelecimento da série: a obra se torna o sistema, pois é a lógica do sistema 

que faz a obra ganhar sentido. As séries diárias problematizam a relação entre fazer e criar. O 

que na série se torna interessante são as sutis diferenças, pontos e microtons, a mudança diária 

                                                
1 Doutora em Linguagens Visuais pela UFRJ. Professora adjunta do departamento de Ensino da Arte da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora do projeto PIBID-Artes UERJ.  
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perceptível pela sequencialidade das horas, dos dias, dos vídeos, das frases. Assim como as 

serigrafias de Wahrol, os pontos de diferenças são observáveis dentro da série.  

Roman Opalka 

A partir de 1965, Roman Opalka se propõe a fazer todos os dias uma tela de 

196x135cm em que inscreve a progressão do número um ao infinito com pincel branco sobre 

superfície preta. Opalka renuncia às cores e formas para pintar apenas números que atestam a 

passagem do tempo. Não importa a qualidade da pintura, mas somente seu transcorrer. Toda 

sua vida será uma renúncia para registrar a progressão dos números: projeto do qual não pode 

desistir; ao mesmo tempo, sua razão de viver. O gesto de pintar números exige destreza física, 

a tinta branca na ponta do pincel, muitas horas de trabalho para a concretização de uma tela. 

Desde o número um, o mesmo tamanho, espessura e marca de pincel, a mesma tinta branca de 

titânio, as mesmas dimensões do quadro e os mesmos gestos em cada sessão.  

Três anos mais tarde, em 1968, ele agrega à pintura uma foto de sua face em preto e 

branco, mantendo os mesmos ângulo e enquadramento ao final de cada sessão de trabalho. 

Para isso, escolheu uma camisa de tecido branco que comprou em grande quantidade, o que 

não altera a concretização da foto. A fotografia dá ênfase à passagem do tempo sofrida pelo 

próprio pintor: “A decisão de fotografar minha face procede da necessidade imperiosa de não 

perder nada na captação do tempo”.  Tirar uma foto cotidianamente e observar o 

envelhecimento de sua face é parte da concepção da obra.  

No mesmo ano de 1968, dá início ao registro da sua voz contando os números que 

pinta. O registro sonoro foi uma maneira encontrada para se orientar entre os números 

brancos sobre branco. A voz é gravada à medida que os números são pintados, os ritmos de 

um e outro são similares. O registro sonoro capta o transcorrer do tempo real, que inclui os 

silêncios, os tempos de respiração e os barulhos do pincel sobre a tela.  

Assim como quem balbucia, erra na fala e corrige sobrepondo à fala outra fala, uma 

acumulação, Opalka corrige os erros inscrevendo de novo o número que precede o erro, 

corrigindo por acúmulo. Por exemplo, em uma de suas telas há o número 1608320 seguido do 

número 1608301, então ele corrige 1608320 e em seguida 1608321. Os erros de Opalka nunca 

são apagados, eles estão visíveis, provas de um traço, de um movimento irreversível. Contra 

todo excesso de novidade e aceleração do mundo cada vez mais midiatizado e imediato, ele 
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emprega uma produção monocórdia, monótona, uma lentidão que é a dimensão política da 

obra. 

Em 1972, ele chega ao milhão e muda uma última vez a regra do jogo: encobre a 

superfície da tela com 1% de branco. Ao final de sua vida, os números brancos se fundirão ao 

fundo branco da tela. Calcula que um homem de 80 anos fará cerca de 30 mil fotos. Pela 

estimativa de vida sabe que não alcançará a casa dos oito milhões, por mais que ele viva cem 

anos.  A obra torna-se a materialização da efemeridade da vida, da vida humana, da existência 

limitada.  

No relógio, o tempo não para de recomeçar. Diferente do relógio ou do calendário que 

marca uma repetição, seus números têm uma sequência que não retorna; atestam a passagem 

irrevogável do tempo. Opalka pinta o movimento do tempo, em que qualquer retorno é 

impossível. Diz que “um conceito não é suficiente para se fazer uma obra”.  O conceito da 

obra, a passagem do tempo do um ao infinito é simples, mas não existiria a obra se não 

houvesse a envergadura de colocar em prática todos os dias esse conceito.  

Apesar da proposta conceitual, nas pinturas de Opalka está a presença de seu corpo, de 

sua gestualidade. Sua pintura inscreve simultaneamente presença e transcendência. Apresenta 

uma dupla origem: a arte pós-conceitual e a pintura abstrata americana. Por mais que Opalka 

tente retirar todos os traços afetivos de sua pintura, as marcas estão efetivamente nos quadros, 

a busca de diferenças e repetições, a tinta mais espessa em um número do que em outro, uma 

fadiga maior em determinados quadros. A pintura e sua história se fazem presentes na obra. O 

problema de Opalka ainda é a pintura: o que pintar depois de tudo, depois de Pollock e Robert 

Rymann, qual o último quadro ainda a ser feito? Sua pintura vive do paradigma da morte da 

pintura: “Eu já pensei no fim quando escrevi o número 1”. Como tão bem observou Yves-

Alain Bois, a pintura seria, de fato, uma tarefa do luto na modernidade. A experiência da 

pintura vive de uma certa nostalgia? A pintura abstrata nasce com o prognóstico de seu fim, 

como última partida, último lance, verdade última a ser desvelada: o fim apocalíptico e 

redentor da pintura, que tanto busca o fim em si mesmo quanto sua essência opaca.  

On Kawara  

Date Painting (1966). Cada quadro da série mostra a data em que foi pintado. Um 

processo preciso e imutável. O texto é pintado em branco no centro do retângulo constituído 
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pelo quadro. O artista usa um número limitado de cores para o fundo monocromático: preto 

principalmente, mas também azul e vermelho. Quatro camadas de pintura são aplicadas ao 

fundo. O contorno das letras é previamente desenhado. O tempo de realização do quadro é de 

oito horas. Cada Date painting é acompanhado de um jornal local da data em que a pintura foi 

feita. A simplicidade e o quase anonimato de suas Date paintings contrasta com a informação 

do jornal que acompanha a obra, apresentando local e data específicos, o que aconteceu 

naquele momento; que notícias preenchem o vazio intencional da obra?  

Pintando em branco contra um fundo preto, as cartas e os números fundam um contato 

inicial, subsequentemente fotos mostram como Kawara constrói cada caractere. Observamos 

claramente as linhas pinceladas que determinaram onde e como o artista moveu seu pincel.  

E por que a pintura? A pintura de Kawara tem uma intenção fotográfica, a necessidade 

de marcar o intervalo; a pintura como um código cifrado do tempo, mas, simultaneamente, 

como divisão do trabalho interiorizado; a pintura ao mesmo tempo é um trabalho manual e 

marca um gesto, e sua intenção é permanecer como registro apenas. Sua pintura vai além da 

desmaterialização pretendida por Rymann, porque ela própria já um processo que escapa da 

história teleológica e prognóstica do fim da pintura. Não interessa a Kawara a partida do jogo 

modernista. A conquista de uma pintura como fotografia de Kawara vem estabelecer os 

limites para além do fim da pintura; suas pinturas funcionam mais como um ready-made. Ele, 

porém, ainda se interessa pela pintura como gesto que marca o tempo, por uma representação; 

por isso pode-se falar que sua pintura ainda adere às questões da manufatura do processo de 

produção industrial. A pintura nunca se faz além de oito horas diárias; se excede esse tempo 

ela é imediatamente excluída; a performance de Kawara, todos os dias a mesma pintura, exige 

uma destreza e uma perda; mas por que pintar? A duração da pintura é importante para 

Kawara. Uma tentativa de narrativa diária frustrada, pois nada revela além de datas pontuais. 

O tempo da realização da pintura é uma urgência do presente, existencialista: romper com a 

momentaneidade, com o fugaz; romper com aquilo que escapa, com o cotidiano. 

Numa das Date painting ele diz: “Estou pintando esta pintura”. Sentença conceitual e 

tautológica, expressando antes de tudo uma lógica do sistema e da serialidade. Podemos 

observar que as pinturas da Date painting aderem a uma lógica de mercado porque produzem 

um objeto que poderá ser comercializado. Isabelle Graw lembra que práticas conceituais não 
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ignoram o mercado. Obras de arte são mercadorias desde o início – isso quer dizer 

conformam-se como mercadoria desde o plano de sua concepção. Em outras palavras, o 

mercado não pode ser ignorado na fase de criação de um trabalho protoconceitual. A ideia de 

que práticas conceituais foram e continuam a ser conscientes das leis do mercado é sustentada 

igualmente pela prática dos “certificados”, novamente em voga, por exemplo, entre jovens 

artistas pós-conceituais.   

A obra I am still alive compõe a série de arte postal que Kawara cria a partir de 1968 

para descrever seu movimento e o transcorrer do dia, um tempo rígido, sólido, uma 

demarcação temporal. A série começou com um telegrama para seu curador com a frase I am 

still alive. Em seguida, na série I got up at, todos os dias ele faz uma descrição do local em 

que acordou naquele dia e em qual hora, e envia para amigos e conhecidos. A obra I am still 

alive é um contraste entre a forma do telegrama, sua brevidade e seriedade, e uma frase 

simples. Outra série intitulada I went demarca um tempo e um espaço em que ele aponta no 

mapa seu percurso pelos lugares e depois envia a amigos e conhecidos. Podemos dizer que se 

trata de uma tentativa de construção de uma autobiografia e uma marcação temporal e 

espacial dos percursos de Kawara. E é notadamente conceitual porque traz para o primeiro 

plano os problemas de agenciamento e institucionalização da própria obra, evidenciados pela 

maneira de endereçamentos a “curadores, artistas, pessoas envolvidas com o mundo das artes” 

que têm inserção no circuito das artes, expandindo-o e problematizando sua prática. 

O importante é a criação de uma ação performativa dentro do cotidiano. O 

estabelecimento de regras de composição é fundamental para o trabalho plástico. A disciplina 

do fazer artístico é uma autoimposição, forma de regramento de si mesmo. Tal como a escrita 

dos hypomnemata, que eram anotações diárias do cotidiano monástico, os sistemas criados 

pela disciplina diária são modos de adestramento, formas de capturar momentos de dispersão 

e até mesmo de inspiração. “Nenhuma técnica, nenhuma aptidão profissional podem adquirir-

se sem exercício.” Na acepção cética, os hypomnemata podiam ser livros de contabilidade, 

registros notariais, cadernos pessoais que serviam de agenda. Seu uso como livro da vida, 

guia da conduta, parece ter-se tornado coisa coerente entre um público cultivado... 

Constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; ofereciam-se, 

assim, “qual tesouro acumulado, à releitura e à meditação ulterior”.  
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Tal é o objetivo dos hypomnemata, fazer da recordação do logos fragmentário e 

transmitido pelo ensino, a audição ou a leitura, um meio para o estabelecimento de uma 

relação de si consigo próprio tão adequada e completa quanto possível.  Retirar-se para o 

interior de si, buscar ampliar a consciência dos atos, ações e condutas.  

Farsa, 2013  

Gravar duas frases ao acordar todos os dias durante 365 dias consecutivos: “Hoje eu 

acordei feliz. Tudo faz sentido”. Jogo irônico com as propostas de autoajuda e das técnicas 

meditativas muito em voga atualmente. É um estabelecimento forçado, uma prática forjada.  

Os trabalhos diários narram a relação da obra com meu corpo; as partituras e as 

gravações sonoras são registros que contam uma história cotidiana, música interna 

externalizada na forma de desenho, partitura e música. Tocar a obra é como tocar meu próprio 

corpo. Quais as impressões que ficaram no momento da escrita? Como meu corpo conta uma 

historia? Que elementos transfiro para a gravação da voz ou para a escritura da partitura? 

Esses sons presentes no meu cotidiano ganham forma, atravessam as paredes da casa e 

ganham o mundo, mas estão repletos da minha condição física rotineira.  

Vontade de apreender o tempo, torná-lo fixo e palpável. Como o tempo se cristaliza 

em determinada obra, em determinada palavra? Como a sucessão do tempo pode ser 

capturada, resgatada, mostrando assim sua própria vulnerabilidade, instantaneidade? 

A apreensão física do tempo se dá por meio dos registros, da data e hora. Hora de 

começar a trabalhar, hora de fechar o caderno das partituras; o que se passou durante o mês? 

Uma sucessão de dias regulares, regulamentados pela fixação do momento, as sonoridades 

que me envolvem no dia a dia.  

A prática diária participa da lógica de arquivo surgida mais fortemente nos anos 70. 

Pressupõe a construção de arquivos íntimos, objetos coletados diariamente, ações 

disciplinares cotidianas e parece unir poéticas bem diferentes, como as de Bispo do Rosário, 

Tehching Hsieh e Horst Ademeit.  Este último construiu um diário íntimo composto por 

fotografias de polaroide e anotações em letra muito pequena nas quais ele narrava tudo o que 

acontecia no seu dia a dia. O processo artístico desse arquivo pessoal era alimentado por 

alucinações que pertenciam à esfera psiquiátrica, pois ele acreditava que raios cósmicos e 

invisíveis prejudicavam a vida na Terra e que caberia a ele registrá-los, assim como as 
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alucinações de Bispo, que acreditava ser um enviado de Deus para cumprir tarefas e por isso 

coletava materiais de uso doméstico e hospitalares. Tehching Hsieh, por outro lado, propunha 

performances com duração de um ano em que a fragilidade física do corpo e da mente era 

posta à prova. Suas performances foram demonstrações de uma disciplina obsessiva levada ao 

extremo.  

Horst Ademeit 

O trabalho diário de Horst Ademeit é evidentemente de outra ordem; suas fotos de 

polaroide que captam “raios frios” têm a intenção de fazer um inventário do dia a dia para 

provar que essas radiações o afetavam bem como afetavam o meio ambiente. Seus objetos 

não tinham finalidade artística, mas, segundo sua opinião, asseguravam a existência da vida 

humana na Terra. As fotos de Adeimet formam um inventário de 6006 polaroides construído 

durante 14 anos. Obsessivamente realizado todos os dias, Secret universe contém uma 

descrição segura dos “raios frios” sobre o meio ambiente. Para fotografar e descrever os 

efeitos dos “raios frios”, utilizava vários medidores, assim como uma bússola sobre o jornal 

diário. A compulsão com que persegue, filma e fotografa medidores de eletricidade, vigias, 

estaleiros, cabos elétricos, coletas de lixo volumoso ou bicicletas atesta uma forma de escrita 

que exterioriza suas convulsões psíquicas, uma forma-arquivo que é infinita e, não obstante, 

tende a captar o que a memória não consegue: “Bem ao contrário: o arquivo tem lugar em 

lugar da falta originária e estrutural da memória”.  A obra permanece como forma de catalisar 

acontecimentos banais do cotidiano, mas, para a estrutura esquizofrênica do artista, a 

documentação seria de grande importância para a humanidade. Daí podemos perceber no 

diário do artista uma diferença entre o que significava para ele e como ele é exposto no 

contexto artístico.  

A obsessão da lista na obra de Horst Ademeit segue uma lógica que Umberto Eco 

encontra em A vertigem das listas, desde Homero até James Joyce: “o infinito de que falamos 

agora é, ao contrário, um infinito atual, feito de objetos talvez numeráveis, mas que não 

conseguimos numerar ‒ e tememos que sua numeração (e enumeração) não termine nunca”.  

O que Umberto Eco vai chamar de lista poética é de um infinito físico, que não acaba 

e não se conclui numa forma a que possamos aproximar o Secret universe, de Ademeit. A 

lista que se torna o excesso coerente. O fato de aproximar e catalogar diariamente aquilo que 
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ele percebeu no transcorrer das horas, 100 mil eventos que ele também não anotou, torna a 

lista de Ademeit estranhamente coerente e homogênea. O elenco do artista não poderia deixar 

de ser casual e desordenado, dado que, segundo todas as probabilidades, aconteceram naquele 

lugar e naquele dia muito mais eventos do que os que constam em sua lista obsessiva.  

cartões-postais sonoros, 2014 

Escrever um cartão-postal sonoro todos os dias numa determinada hora. Em 

determinado momento me proponho a escutar minuciosamente os sons ao meu redor. Tento 

abrir os ouvidos para os sons que me cercam. Essa é a construção de uma narrativa sonora 

cotidiana que busca sons não intencionais, bem como a construção de uma memória, dos 

afetos e da constituição de uma história pautada pelo número de dias consecutivos (cartões-

postais). 

Qual é a memória dessas pequenas frases que traduzem sons banais? Será que ao 

enviar os cartões para amigos poderia existir uma memória coletiva de sons corriqueiros, 

como escutar o vizinho dançando, alguém lavando a louça etc....?  

Trazer o banal e o cotidiano para o campo da criação artística é uma forma de trazer o 

barulho do mundo para a obra, de escutar o mundo em sua plenitude de acontecimentos 

sonoros não intencionais.  

Considerações finais 

A ideia de diário é uma forma de contenção e regramento ao estabelecer parâmetros 

para a experiência artística. Maurice Blanchot no Livro por vir diz que a escrita do diário 

íntimo assegura o cotidiano. “Escrever um diário íntimo é colocar-se momentaneamente sob a 

proteção dos dias comuns”. A escrita permanece como uma forma de segurança contra o 

acaso e a imprevisibilidade dos dias: “colocar a escrita sob essa proteção, é também proteger-

se da escrita, submetendo-se à regularidade feliz que nos comprometemos a não ameaçar”. O 

programa é essa espécie de escrita diária que assegura uma forma de criação artística que 

escapa do vazio e das imprevisibilidades.  

Estabelecer programas para a escrita dos diários acarreta uma possibilidade de 

promover desvios, suspender a lógica comum. No texto Peformance e teatro: poéticas e 

políticas da cena contemporânea, a pesquisadora Eleonora Fabião recorre ao termo programa 
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para qualificar performances que não são ensaiadas previamente, apresentando assim um 

programa de performance.  
Ao agir seu programa, desprograma organismo e meio. A inspiração para a inserção da 
palavra-conceito “programa” na teoria da performance vem do texto “Como criar para si 
um corpo sem Orgãos” de Gilles Deleuze e Félix Guatarri, onde se propõe que o programa 
é “motor da experimentação”. Um programa é um ativador de experiência. Longe de um 
exercício, prática preparatória para um futura ação, a experiência é uma ação em si 
mesma. (FABIÃO, 2015, p.15) 

O programa estabelece uma conduta, uma forma que deixa acontecer a espontaneidade 

e, exatamente porque marca um limite, um senso, uma direção, dentro desse sentido, a 

desprogramação faz as coisas acontecerem naquele lugar em determinada hora. Em Following 

Piece, durante vinte e três dias no final dos anos 1960 na cidade de Nova York Vito Acconci 

perseguiu pessoas desconhecidas até elas desaparecerem. O seu programa podia durar 

minutos, caso a pessoa entrasse num carro, ou horas, caso ela fosse ao cinema ou a um 

restaurante. 

Os registros das ações eram enviados por Acconci para vários membros da 
comunidade artística local. Concebidos com o propósito de criar material para seu 
trabalho poético e literário, os Following Pieces instauram imediatamente uma rede 
de relações com o universo artístico, tanto retrospectivamente, já que se inserem na 
linhagem de derivas situacionistas, dadaístas e depois situacionistas, como 
prospectivamente, já que engendrariam uma pletora de obras relacionadas ao 
longo das décadas seguintes. (JACOPO, 2014, p. 05) 
 

Promover todo o dia uma mesma ação. Esse fazer repetitivo e diário norteia a 

experiência constrói um programa de ação onde o trabalho ganha uma forma pré-estabelecida 

dentro de um campo de possibilidades que podem ser levados para dentro de sala de aula. A 

metodologia dos jogos de temporalidades inconciliáveis é a dimensão pedagógica dessa 

disciplina diária, a cada semana os estudantes são provocados a dar uma resposta a partir de 

palavras, imagens e objetos. Um fazer repetitivo e sequencial.  

Os jogos de temporalidades inconciliáveis criam métodos anárquicos de se estabelecer 

a relação entre práticas artísticas e pedagógicas. No primeiro momento, trabalhamos com 

palavras disparadoras. A cada semana os estudantes eram estimulados a produzir alguma 

resposta a partir de algumas palavras. Essas palavras se conectavam com outras palavras 

formando redes e mapas radiais, jogo: uma palavra por semana. No segundo momento, 

elegemos outra forma de disparar ideias além das palavras, para criar modos de respostas e 
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pensamentos cartográficos a partir de imagens e textos que embasassem essas imagens. Essas 

outras formas foram através de imagens: uma imagem por semana.  
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O ATO DE BRINCAR E A EXPERIÊNCIA CRIATIVA JUNTO AOS PROCESSOS 
ARTE-EDUCATIVOS. 

Liubliana da Silva Moreira 
Grupo de Trabalho de Poéticas 

Agência Financiadora: CAPES 
 
Resumo 
O presente artigo aborda as relações entre o ato de brincar e experiência criativa dando destaque a 
brincadeira como fonte de experiência estética no processo de criação. Como alicerce teórico, foram 
utilizadas concepções de educação, experiência estética, percepção corporal e estruturação de aulas de 
dança e processos de criação artística, principalmente a partir de pensadores como Isabel Marques, 
Klauss Vianna, Paulo Freire, Tizuko M. kishimoto, John Dewey, Winnicott e Jorge Bondía Larrosa. 
Descrevo aqui, o processo metodológico da pesquisa de caráter qualitativo realizada no período 2014 a 
2015, com o Grupo de Banda Percussiva Meninos do São João, da cidade de Palmas-To. Este estudo 
teve como objetivo investigar e registrar quais sentidos o “corpo” assume durante a experiência artística 
e estética vivenciada para a criação do Espetáculo “DuCampo”, a partir da brincadeira como tema 
gerador. Dessa forma, esta investigação buscou trazer reflexões sobre o corpo como experiência estética 
na ação educativa/cultural, além de apontar as contribuições do processo criativo, a partir do ato de 
brincar. Os resultados obtidos trazem as falas dos alunos e professores, levantadas nas rodas de conversa, 
e revelam as diversas significações assumidas pelo corpo na criação do espetáculo passando de corpo-
instrumento de experiência para “corpo-expressivo”, “corpo-sensível”, “corpo-ação”, “corpo-brinca”. 
Tais resultados estimulam a reflexão sobre a concepção do jogo e da brincadeira e sua contribuição na 
ampliação do repertório cultural e maior sensibilização e expressividade dos alunos junto aos processos 
arte-educativos. Podendo assim orientar e incentivar novos projetos e ações dentro da perspectiva lúdica 
no ambiente escolar.  
Palavras-chave: Brincadeiras. Jogo. Dança. Experiência criativa. Processos arte-educativos.  
 

Introdução 

A brincadeira tem sido foco do interesse de pesquisadores em diferentes áreas, como a 

Sociologia, Psicologia, Filosofia, Educação, Artes, dentre outras; estudos que buscam entender 

a criança a partir do universo lúdico. No entanto seu conceito é bastante flexível, o que permite 

liberdade de interpretação, pois ao longo da história, esse fenômeno e suas definições vão se 

transformando, se adaptando, interagindo simbolicamente segundo a época e cultura que fazem 

parte. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar parte do processo metodológico da pesquisa 

corpo-brinca: corpo como experiência estética no processo criativo, e estimular a reflexão sobre 

a concepção do jogo e da brincadeira e sua contribuição na ampliação do repertório cultural e 

maior sensibilização e expressividade dos alunos junto aos processos arte-educativos. 

 A maioria dos profissionais da área da dança normalmente não incorpora o ato de brincar 

nas suas atividades educativas, mesmo reconhecendo que a brincadeira é importante para o 
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desenvolvimento, a aprendizagem e o bem-estar dos seus alunos. Buscam referências que não 

são nossas, de corpos que não são seus, estão presos em um “corpo concha” (LANGVELD 

apud MARQUES, 2011b). Segundo Marques (2011b, p. 33), sair desse padrão significa tornar 

a dança “[...] um convite à crítica e a transformação de corpos/pessoas”. Significa ser “corpo 

crítico e social”. Nesse sentido apresento neste artigo um pouco do meu modo de pensar e agir 

relacionado à dança a partir do universo lúdico, na tentativa de compreender mais sobre o corpo 

em experiência, junto aos processos educativos, segundo as concepções de autores como Isabel 

Marques, Paulo Freire, Tizuko Morchida kishimoto, Winnicott, John Dewey e Jorge Bondía 

Larrosa.  

 A brincadeira é um espaço potencial para se experimentar o viver criativo, é uma 

atividade que desenvolve o físico, a mente, a auto-estima, a afetividade, torna a criança ativa e 

cria símbolos que representam sua cultura, sua comunidade, seu grupo. Posto isso, faço aqui o 

convite para vivenciar a prática corporal de forma lúdica através do corpo que brinca, levando 

em conta aspectos importantes, como a valorização da experiência do aluno para fonte de 

repertório e base de criação; a aprendizagem progressiva que inicia a prática de forma mais 

simples até atingir níveis mais complexos, acompanhando o desenvolvimento dos alunos; além 

dos elementos heterogêneos, formadores da cultura lúdica, como os brinquedos e brincadeiras 

presentes no cotidiano desses alunos.  

Este artigo é parte de uma pesquisa que buscou trilhar seu caminho através da 

experiência criativa. Durante todo processo de criação, a interação e a criatividade foram 

propostas como veículo de comunicação entre os alunos, os professores, e os objetos lúdicos. 

Como co-criadores do espetáculo, os alunos, assumiram o papel de sujeitos lúdicos, críticos e 

sociais (MARQUES, 2011b), participando não só da criação, mas, da interpretação do processo. 

 Os resultados obtidos trazem as falas dos alunos e professores, e revelam que a dimensão 

lúdica colaborou com o processo de ensino e aprendizagem, interligando a prática corporal e a 

música, criando uma nova forma de aprender através de uma experiência criativa e lhe conferiu 

uma relação espontânea e comunicativa, de experimentação e exploração de movimentos para 

a dança. As diversas significações assumidas pelo corpo na criação do espetáculo vão se 

transformando ao longo do processo, passando de corpo-instrumento de experiência para 

“corpo-expressivo”, “corpo-sensível”, “corpo-ação”, “corpo-brinca”.  
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 No entanto esta pesquisa não se caracteriza por uma receita, mas um convite à reflexão 

do corpo-brinca em experiência estética e artística no processo criativo, podendo assim 

contribuir para outros contextos arte-educativos. 

 
Sobre o trabalho corporal 

Nas crianças, a criatividade se manifesta em todo seu fazer solto, difuso, espontâneo, 
imaginativo, no brincar, no sonhar, no associar, no simbolizar, no fingir da realidade 
e que no fundo não é senão o real. Criar é viver para a criança. 

 Ostrower, 2014. 

 

 A seguir, descrevo os processos que orientaram o trabalho corporal: Processo de 

Sensibilização e Expressão, Processo Lúdico e Processo Criativo. A opção pelo termo 

“processo” se deu por caracterizar as etapas dentro de um movimento contínuo, aberto e 

dinâmico. Esses três processos servem de parâmetro metodológico para dividir o trabalho em 

cinco etapas: estudo observação, estudo diagnóstico, estudo corporal, estudo de roteiro e estudo 

coreográfico. Todas essas etapas estão interligadas por quatro sentidos atribuídos ao corpo 

dentro dessa investigação. “Corpo-sensível”, capacidade do ser humano de sentir a sí próprio e 

ao mundo num todo integrado. “Corpo-expressivo”, capacidade do ser humano de comunicar 

corporalmente suas emoções, sentimentos, anseios, dúvidas e conquistas. “Corpo-ação”, 

proposta de movimentação ativa, dinâmica e espontânea. “Corpo-brinca” sentido que parte da 

movimentação do ato de brincar como campo exploratório para a criação. 

 
Processo de Sensibilização e Expressão - conhecer o corpo: Conscientização do 

Movimento junto aos Jogos corporais. 

 

 Esse processo do trabalho corporal é divido em quatro etapas. A primeira etapa foi 

caracterizada pelo estudo observação, momento em que foram observadas as aulas de música 

e apresentações realizadas pelo grupo durante dois meses (período entre fevereiro e março de 

2015). Essa etapa teve como foco questões relacionadas à sensibilidade e à expressividade 

corporal nas aulas e na cena (apresentações), registrado por meio de vídeos e fotografias, a 

reação do corpo que ora está em seu ambiente de aula (quadra da escola) ora está na cena 
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(eventos da Prefeitura, Secretaria de Educação de Palmas e apresentações realizadas nas 

quadras de outras escolas de tempo integral do campo). 

 Com o término do estudo observação, foi diagnosticado que o corpo, em alguns 

momentos, é preterido durante o processo de ensino e aprendizagem. Percebeu-se a falta de 

orientação corporal específica, que contribuísse para ampliar as possibilidades de ação junto ao 

fazer musical desse grupo, o que restringia o corpo a um corpo estático, preso a reprodução 

musical. Partindo desse diagnóstico, foi delineado como caminho desta pesquisa, a 

incorporação da dança como prática de interação de uma nova experiência estética, de maneira 

que contribuísse para uma maior sensibilização e expressividade, a partir do universo lúdico. É 

nesse sentido que as aulas de dança são inseridas como parte do processo criativo do Espetáculo 

“DuCampo”. As atividades tiveram como base os Jogos Corporais desenvolvidos por Angel 

Vianna (2007)1. 

 O próximo passo foi o estudo diagnóstico, etapa que teve como objetivo a comunicação 

e expressividade. Para isso, foram realizadas oficinas de dança, usando como base os Jogos 

Corporais, com o intuito de conhecer o repertório corporal dos alunos do grupo, quais as 

linguagens de dança que eles conheciam e gostavam. Ao longo das atividades, foi sugerido que 

os alunos explorassem as diversas possibilidades de movimento de cada um deles, trabalhando 

o improviso, a criatividade, o domínio dos movimentos corporais e a integração com o grupo, 

com o espaço e as dinâmicas de movimentos. Durante as aulas os professores de música e dança, 

utilizaram instrumentos percussivos para criar a trilha sonora que ditava o ritmo das aulas. Ao 

longo das atividades, os alunos foram se aproximando mais e ficando mais disponíveis para o 

diálogo, ao perceberem que sua história, sua vivência era importante para o grupo e peça 

fundamental para a criação do espetáculo.  

 Em rodas de conversa, foram levantadas questões sobre a percepção corporal, o corpo 

no espaço e o movimento. Os alunos expuseram as dificuldades que tinham com relação à 

flexibilidade, as limitações relacionadas ao corpo em movimento e o entendimento da dança a 

partir de estilos como funk, hip hop, axé e sertanejo. Esses momentos foram importantes para 

                                                 
1 Os jogos Corporais são definidos por Angel Vianna como uma improvisação que é ao mesmo tempo uma criação 
musical e teatral. Uma das características básicas desses jogos é deixar o corpo experimentar uma movimentação 
fruto de um relacionamento espontâneo com o outro ou com um objeto (RAMOS, 2007, p.44) 
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estabelecer um primeiro contato com o grupo, constituir por meio da “roda” um caminho para 

o aprendizado da convivência, trazer à tona os sentidos que o corpo assume em sua prática 

musical. Neste artigo escolhi descrever uma das atividades desenvolvidas junto dos alunos: 

 Vontade Própria: nessa atividade é solicitado que os alunos elejam uma parte do seu 

corpo. Essa parte ganha “vontade própria”; eles fazem movimentos acompanhando o ritmo da 

música percussiva, que é tocada pelos professores de música. Ao longo da atividade outras 

partes do corpo são selecionadas para que os alunos explorem as diversas possibilidades de 

movimento de cada um deles. Como resultado foi trabalhado o improviso, criatividade, domínio 

dos movimentos corporais e a integração com o grupo de forma livre e espontânea.  

 Após esse conhecer coletivo, iniciou-se o estudo corporal. Foram propostas atividades 

como preparação para a montagem coreográfica do espetáculo. Os alunos partiram da 

movimentação presente em seu cotidiano como: andar, correr, pular, torcer, empurrar, apoiar, 

pontuar, etc. Essa etapa foi divida em três momentos: o primeiro momento - teve como objetivo 

desenvolver a dança “em conexão ao corpo”. Ao som percussivo tocado pelos professores de 

música, são dados estímulos para que, aos poucos, os alunos se movimentem pelo espaço. 

Também foi possível trabalhar noções de tempo, deslocamento no espaço, dinâmicas de 

aceleração e desaceleração, direção, integração com o grupo e noção de apoios. Descrevo uma 

atividade dessa etapa: 

 Os animais: nessa atividade os alunos são orientados a ocuparem livremente o espaço 

da quadra, deitarem-se no chão (como uma estrela do mar, com os braços abertos ocupando 

toda extensão do espaço com seu corpo) de olhos fechados. Ao som percussivo tocado pelos 

professores de música, são dados estímulos para que aos poucos os alunos se movimentem pelo 

espaço, começando devagar com cada parte do corpo.  

 Após essa experimentação, os alunos abriram os olhos e o nome de alguns animais foi 

citado para que eles reproduzissem, à sua maneira, a movimentação deste pelo espaço. 

Primeiramente por animais que caracterizam o nível baixo (cobras, lagartixas, lagartos) depois 

nível médio (gato, cachorro, onças, macaco, girafas) e por fim animais do nível alto (pássaros, 

borboletas, águia). Nessa atividade foi trabalhada a percepção corporal, tônus corporal, a 

compreensão das articulações e espaço. As noções do que eram os níveis alto, médio e baixo, 
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presentes nos estudos de Laban2, foram discutidas antes do início da atividade e puderam ser 

compreendidas de forma prática durante a atividade proposta. Nas rodas de conversa, foram 

levantadas questões sobre sentir o próprio corpo e pensar sobre ele enquanto experiência 

estética e artística. 
 
[...] Os alunos comentaram que a música que acompanhava a atividade ajudava a fazer 
a relação com os animais e a mudança da velocidade e o peso deles. Acredito que eles 
assimilaram bem a aula, e a música contribuiu muito com a rápida compreensão da 
atividade e de suas variações. (Informação verbal/Registro do diário de campo, nas 
observações como professora, em 29 de Abril de 2015). 

 

 No estudo corporal - segundo momento, o objetivo foi desenvolver a dança em conexão 

aos “ritmos corporais”. Foi trabalhada, a consciência corporal a partir do conhecimento, a escuta 

e o acompanhamento musical, a memorização e a autoexpressão criativa, buscando o 

conhecimento histórico-cultural presente no corpo dos sujeitos desta pesquisa. Surgem, a partir 

desses dois momentos (apreciação e estudo corporal), movimentos inusitados e alguns líderes 

que conduzem a criação do grupo. O desafio é brincar com criatividade, espontaneidade, 

autoexpressão e espírito de grupo, trabalhando a percepção rítmica, memória motora e criação 

de movimentos, fazendo uso de seu repertório musical e corporal, que traz a vivência prática 

como caminho de uma nova experiência. Descrevo abaixo uma atividade desenvolvida nessa 

etapa. 

 No ritmo: nessa atividade os alunos ficaram dispostos em um círculo. Os professores de 

música iniciaram alguns ritmos: funk, congado, maculêlê, ciranda, forró, swingueira, hip hop, 

brega. As batidas são variadas, seguindo o ritmo de cada estilo musical. Os alunos deveriam 

acompanhar os ritmos, promovendo movimentos que achassem que tinham ligação com esse 

estilo musical. Na segunda parte, foi solicitado que os alunos escutassem a música e 

descobrissem qual estilo musical estava sendo tocado, e por último, que criassem células 

coreográficas que eles conhecessem e que representam esse estilo de música. 

 Nessa atividade foi trabalhada a consciência corporal, envolvimento com as partes do 

corpo, a escuta e acompanhamento musical, a memorização e a autoexpressão criativa. Surgem 

                                                 
2 Dançarino, coreógrafo, teatrólogo, musicólogo húngaro, considerado como o maior teórico da dança do século 
XX e como o "pai da dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização linguagem do movimento em 
seus diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação. 
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movimentos inusitados, e alguns líderes que conduzem a movimentação do grupo. Nas rodas 

de conversa os alunos relataram que se divertiram nessa aula, que se sentiram à vontade para 

criar seus movimentos. 

  

Processo Lúdico – experimentar o corpo: ato de brincar como campo exploratório. 
 

 Processo em que a dança foi desenvolvida conectando-se ao universo lúdico, e teve 

como objetivo a experimentação corporal, a partir do ato de brincar. O conteúdo programático 

da última parte das aulas de dança destaca-se pelo compartilhamento de vivências, 

primeiramente nas rodas de conversa e depois na prática das aulas de dança. As atividades 

desenvolvidas nessa etapa foram: Roda de conversa e Explorando brinquedos e brincadeiras. 

  Rodas de conversa: nesse momento os alunos puderam descrever brinquedos e 

brincadeiras que fazem ou fizeram parte um dia do seu cotidiano, de sua família e de sua escola. 

A partir do diálogo, eles puderam contar histórias que envolviam essas brincadeiras e sua 

vivência, falar sobre algumas curiosidades sobre os nomes de cada brincadeira em sua 

comunidade e explicar sua maneira de brincar. Os nomes dessas brincadeiras e brinquedos 

foram registrados no diário de campo e em uma cartolina. Foi um momento de troca de saberes, 

de compartilhar histórias, histórias que por vezes se completavam, ora traziam novidades para 

o grupo e para os professores, que vinham de outras comunidades e que também carregam 

outras tradições acerca do universo lúdico.  

 As brincadeiras citadas nas rodas de conversa foram: futebol, beti, guerra de barro, 

queimada, amarelinha, pula corda, pique esconde, caiu no poço, pega-pega, telefone sem fio, 

bandeirinha estourou, queda de braço, guarda anel, verdade ou consequência, sete pecadinhos, 

mofou, passou levou, pega no alto, gelinho gelão, vaca parida, pega ajuda. Os brinquedos 

citados foram: bola, estilingue, boneca, carrinho de tijolo com sabugo de milho, pipa, ioiô, 

carrapeta, peteca3, arminha de tampa, tambor de lata, carrinho de buriti, bateria com panela, 

peteca de índio4,viola de buriti, soldadinho, cavalinho de pau, elástico, bambolê. Nesse 

                                                 
3 Termo utilizado pelos alunos do projeto Meninos do São João para designar a brincadeira Bola de Gude, que 
também pode receber outras designações dependendo de cada região e/ou país. 
4 Termo utilizado pelos alunos do projeto Meninos do São João para designar a brincadeira Peteca, que também 
pode receber outras designações dependendo de cada região e/ou país. 
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encontro comentou-se sobre cada uma das brincadeiras e brinquedos, e os alunos tiveram a 

oportunidade de explicá-los, dizer suas regras e maneira de brincar, com base na sua 

experiência. 

 Na segunda etapa, a partir das brincadeiras e brinquedos descritos, também em uma roda 

de conversa, decidimos quais as brincadeiras iríamos trabalhar para o espetáculo. Os critérios 

que nortearam essa seleção foram: alternar entre brincadeiras que fossem individuais e 

coletivas, excluir da seleção o futebol (por ser uma atividade que é muito praticada nas aulas 

de educação física), e não escolher nenhuma brincadeira ou brinquedo que pudesse gerar atos 

de violência (arminha de tampa, estilingue, queda de braço, passou levou, vaca parida, etc). 

Sendo assim, em votação com os alunos, formam escolhidas as brincadeiras: amarelinha, 

elástico, pião, queimada, bambolê, peteca, ioiô, peteca de índio e pular corda. 

 Explorando brinquedos e brincadeiras: para essa atividade foram trazidos alguns desses 

brinquedos. Os alunos foram divididos em grupos e ficaram livres para escolher o seu brinquedo 

e brincar. O intuito era conhecer todas as possibilidades de movimentação que poderiam surgir 

do laboratório dessa vivência, partindo, primeiramente, do simples ato de brincar, de interagir 

com: pião, bola de gude, elástico, peteca de índio, pular corda, bambolê, ioiô, queimada.  

 Essa experimentação criou um leque de possibilidade de novos movimentos que seriam 

a base para a criação coreográfica do espetáculo, além de ser um momento de conexão uns com 

os outros, de integração entre o grupo, sua história, seu cotidiano, sua escola e a comunidade 

onde moram. Também trouxe à tona a valorização do universo lúdico e de brincadeiras 

tradicionais, que muitas vezes são esquecidas na contemporaneidade. Pude perceber que o 

contexto desses alunos, que compreende em sua maioria a zona rural, ainda preserva em sua 

comunidade hábitos tradicionais como: moer café para tomar na hora, plantar e criar animais 

para seu consumo, brincar na rua, catar fruta no pé (pequi, jabuticaba, buriti, etc), andar de 

bicicleta, jogar bola no campinho de terra, pular elástico. 

 

Processo Criativo – criar com o corpo: sobre o espetáculo “DuCampo”. 
 

Antes que possamos ter um corpo disponível para a dança, é preciso sentir que temos 
um corpo. 

Angel Vianna, 2007. 

1000



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
 
 O Processo Criativo foi resultado das etapas anteriores. A partir da minha vivência 

como bailarina, coreógrafa e arte educadora, busquei levar para esse grupo a experiência de ser 

co-criador desse espetáculo. Fez parte desse processo: o estudo de roteiro e o estudo 

coreográfico. No estudo de roteiro foram promovidas rodas de conversa entre os professores 

de música e dança, para a criação do roteiro do espetáculo. 

 O tema “DuCampo” trouxe à tona os elementos da natureza (água, terra, ar e fogo), o 

cotidiano dos alunos e as brincadeiras que fizeram parte das oficinas de dança. O nome foi 

escolhido entre os professores e depois foi levado até os alunos para que pudéssemos conversar 

sobre essa escolha e o contexto do espetáculo. Após apreciação do grupo, falamos sobre as 

cenas do espetáculo e como poderia ser o caminho dessas cenas; isso foi apresentado ao grupo 

e deixado aberto para diálogo e sugestões dos alunos. 

 Ao longo do trabalho percebi o quanto os alunos cresceram, assumindo seu papel como 

co-criador desse espetáculo. Começaram a dar opinião sobre a criação das cenas, sobre a 

escolha da trilha sonora e como poderíamos unir as brincadeiras com a música. Como eles 

tinham um maior domínio da parte musical, o entrosamento do grupo para a composição da 

trilha sonora, junto aos professores de música, foi bem rápido, unindo músicas do seu repertório 

como o maculêlê, o samba reggae, à novos ritmos como o hip hop, o samba e a súcia. 

 Logo depois, passamos para o estudo coreográfico, caracterizado pela montagem e 

ensaios das cenas do espetáculo que teve como base a conscientização e trabalho corporal 

vivenciados nos Jogos Corporais, e como inspiração criadora, as experimentações com as 

brincadeiras e brinquedos, presentes no estudo corporal e escolhidos por eles em rodas de 

conversa. A abordagem corporal dessa pesquisa partiu da prática corporal e musical, que se 

expressam na estrutura e organização corporal das brincadeiras, imprimindo novos sentidos ao 

corpo que dança. Assim, cada corpo brincante se transformou em corpo dançante. 

 A criação dos movimentos surgiu do ato de brincar conectada à música percussiva do 

grupo, que teve como referências os ritmos do samba, samba reggae, maculêlê, súcia, hip hop 

e rap. Todos foram interligados aos elementos da natureza para criação do espetáculo. Em 

algumas cenas, os instrumentos musicais (baquetas, tambores, pau-de-chuva, pandeirões, 

exemplificados na figura 1) são experimentados como objetos cênicos, assumindo também 
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novos significados. É um processo que envolve as dimensões sensório-motora e simbólica; a 

sensação do brincar e o movimento corporal surgido dessa atividade, bem como instrumentos 

musicais e os brinquedos. Tudo ganha novo significado na criação coreográfica e musical das 

cenas do espetáculo. 

 
Figura 1 - Espetáculo “DuCampo” - Cena: No balanço das aguas. Novembro 2015. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, Profa. Liu Moreira, 2015. 

 
 

NOTAS FINAIS 

 A proposta desta pesquisa foi pautada em uma nova experiência estética e artística por 

meio da incorporação da dança no fazer musical do Grupo Meninos do São João, utilizando a 

dimensão lúdica como desencadeadora da prática corporal. Por consequência, surgiram 

algumas questões: A experiência cultural pode ser fortalecida pelo potencial criativo e livre do 

ato de brincar? As brincadeiras e brinquedos realmente auxiliam na ampliação do repertório de 

movimentos para a criação em dança? Corpos que brincam são corpos que dançam? E ainda 

minha questão maior, quais os sentidos assumidos pelo corpo durante o processo criativo do 

espetáculo “DuCampo”? Essas e outras inquietações permearam o universo dessa investigação, 

levando à descobertas, caminhos e reflexões sobre o processo criativo, descritas brevemente 

neste artigo. 

 Para isso foi preciso assumir o desafio de ir além do corpo estático, fechado e limitado, 

“corpo concha”, possibilitar através da incorporação da dança, “projetos comunitários”, que 

imprimissem novas formas de dançar, novas formas de fazer-pensar- sentir o corpo em 

experiência, tendo assim o corpo enquanto corpo-social. O dançar aqui esteve interligado ao 
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brincar, foi imaginar, inventar, comunicar, interagir, foi relação, foi representação do corpo em 

experiência lúdica e estética no espetáculo “DuCampo”. 

 Para responder a essas perguntas faz-se necessário reconhecer dentro dos processos de 

ensino e aprendizagem, outro caminho para se trabalhar a dança e a música, linguagens que 

constantemente são revestidas por funções do brincar, permeando as descobertas dos alunos por 

meio de suas experiências estéticas e artísticas no que tange a expressão corporal e musical. 

 Sendo assim volto às questões: A experiência cultural é definida por Winnicott (1975), 

como uma terceira área do viver, produto das experiências da pessoa em seu meio. Por isso, ao 

experienciar a dança por meio do brincar, os Meninos do São João fortaleceram sua experiência 

cultural, pois o brincar é um espaço potencial de vivência cultural, que reúne as experiências 

individuais e coletivas em um mesmo lugar. 

 Tendo o brincar como espaço exploratório de experiência, foi possível registrar nas 

observações do diário de bordo, nas fotografias e filmagens as múltiplas possibilidades de 

movimento surgidas do ato de brincar. Com o corpo mais livre, solto, alegre e dinâmico, os 

sujeitos assumiram seu papel de co-criadores do espetáculo e contribuíram, de forma 

enriquecedora, para o processo criativo. O corpo antes preso à instrumentalização e reprodução 

de movimentos se viu livre para experimentar, explorar e criar. 

 Por conseguinte, corpos que brincam são corpos que dançam? Durante toda essa 

investigação tive como proposta fugir da significação de “corpos concha”, corpos fechados para 

o diálogo e troca de experiências. Nosso objetivo principal com a prática corporal foi trazer 

uma nova experiência que justamente valorizasse o corpo dos alunos, enquanto “corpos 

sociais”, que fortalece as relações do “ser-com-ele”, “ser-com-outro” e “ser-no-mundo”. Nesse 

sentido a interação do sujeito com o ato de brincar foi um caminho para transformar esse corpo 

estático em corpos dançantes. Corpos que partiram do brincar-dançando para o dançar-

brincando ao longo do processo criativo do espetáculo. 

 O trabalho de elaboração do espetáculo ainda é uma “criação em processo”, pois tratar-

se de uma experiência criativa, dinâmica, inacabada em constante movimento, que faz parte de 

uma rede em permanente produção. Busquei, neste artigo, instigar o leitor aluno/professor a 

vislumbrar a brincadeira enquanto potencial campo exploratório de experimentação e criação, 

descrevendo parte do processo metodológico vivido nesta pesquisa, uma experiência interligada 
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ao ato de brincar ampliado, aqui, para um ato de conhecimento. Assim, na busca de um 

corpo vivo, o corpo e seus sentidos foram parte da interação corpo-música-movimento, 

passando de corpo-instrumento de experiência para “corpo-expressivo”, “corpo-sensível”, 

“corpo-ação” e “corpo-brinca”, uma experiência em processo, em constante movimento. Nessa 

perspectiva, esta pesquisa é o registro das transformações de um corpo que, antes de tudo, se 

propõe a brincar. Esta pesquisa não se caracteriza por uma receita, mas um estímulo, uma 

direção, um caminho, um convite à reflexão do corpo-brinca em experiência estética e artística 

no processo criativo e que pode contribuir para outros contextos arte-educativos. 
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O CERRADO DESENHADO NO CORPO FEMININO: EM BUSCA DE UMA 
POÉTICA DA ALTERIDADE 

Marlini Dorneles de Lima1- UFG 

Grupo de Trabalho de Poéticas  

 

Resumo 
  
Este escrito situa-se no campo da criação e composição em dança e aborda o lugar do corpo 
feminino e suas infinitas possibilidades de explorar territórios poéticos. O mesmo teve como 
objetivo investigar elementos/dispositivos presentes na trajetória de um processo de criação em 
dança, a partir da potência poética presente no fluxo entre a estética do cotidiano e os rituais das 
mulheres do cerrado, seus saberes e fazeres tradicionais (parteiras,raizeiras e benzedeiras). O 
referencial teórico utilizado aborda contribuições da etnocenologia, antropologia, filosofia e 
aproximações teóricas com a etnografia pós-colonial, tendo a arte e a dança conduzindo a 
construção teórica do estudo. Um dos focos que será abordado neste escrito refere-se à postura 
de um pesquisador-artista quando o mesmo realiza uma pesquisa de campo, orientado pelos 
estudos e trabalhos artísticos já desenvolvidos pelo Núcleo Coletivo 22, bem como àluz das 
reflexões dos estudos pós-coloniais. Portanto, este estudo teve um compromisso com um corpo 
em processo de criação comprometido com a corporeidade e os saberes tradicionais como 
instâncias de resistência, aproximando-se da discussão sobre descolonização dos saberes.A 
trajetória metodológica buscou matrizes estéticas na pesquisa de campo, ou seja, no campo 
vivido, o qual possibilitou revistar, ampliar e/ou propor outros dispositivos, experienciados, na 
pesquisa de criação e composição, na relação com o campo vivido, comoencruzilhada, 
lugares/momentos, motivações dançantes em busca de uma experiência com a poética da 
alteridade. 
Palavras-chave: Dança; Processo de Criação; Saberes e fazeres tradicionais das 
parteiras,raizeiras e benzedeiras do cerrado. 
 

                                                           
1 Doutora pela UnB- IDA. Professora Adjunta da Universidade Federal de Goiás- Na Faculdade de 
Educação Física e Dança. Docente do Curso de Licenciatura em Dança. Artista e Pesquisadora do Núcleo 
de Estudos e Investigação Cênica Coletivo 22, Capoeirista do Grupo de Capoeira Angola Angoleiro Sim 
Sinhô. Email: marlini@unochapeco.edu.br 
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Introdução: Olho através 

Olho através do cerrado, dos saberes 
tradicionais, a arte, a dança, a possibilidade de 
troca com o encontro; 

Olho através do saber do corpo que dança;  

Olho através do que não consegue ser visto pelo 
outro; 

 Olho através dos olhos do sensível, do outro 
em mim; 

Olho através da possibilidade de me diluir no 
criar; 

 Olho através do entrelaçar de raízes que 
surgem em todas as direções. 

 

Parto da poética dos olhares através de mim e apresento trajetórias de nós, 

trajetórias de corpos que dançam, de saberes invisibilizados e de corporeidades vividas. 

Essas reflexões sãoimpulsionadas pelo recorte do estudo de doutorado, intitulado:Entre 

raízes, corpos e fé: trajetórias de um processo de criação em busca de uma poética da 

alteridade, realizado no Programa de Pós-Graduação em Arte, da Universidade de 

Brasília-UnB. 

Este escrito tem como intencionalidade apresentar um estudo de composição 

para cena da dança cujo desafio artístico foi buscar motivações para o corpo dançar, 

poetizar a existência e o ser feminino, mais especificamente as parteiras, raizeiras e 

benzedeiras do cerrado. É, pois, um buscar comprometido com relações intensas, éticas 

e poéticas com o campo, buscar outras formas de adentrarno campo de pesquisa, como 

mulher, pesquisadora, artista-docente. 
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Meu caminho artístico, profissional e pessoalfoi marcado pela dança, a qual me 

permitiu percorrer trajetórias atravessadas por inúmeras experiências dançantes, que vão 

da formação em balé clássico, no método Vaganova, no Rio do Sul, à docência 

universitária no Curso de Licenciatura em Dança, da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), como também a participação no Núcleo Coletivo 22. Entre outros momentos, 

esses constituíram minha corporeidade que é sensível às questões do mundo, das 

possibilidades de formação estética, conduzindo minha práxis artística. 

Parto então do princípio de que a vida habita e faz sentido em um lugar quando 

lhe damos significado. Morar atualmente no cerrado traz o desafio de experienciá-lo, de 

conhecê-lo, investigá-lo através dos corpos e suas corporeidades cor de terra, 

entendendo o corpo como um lugar de expressão social e individual.Assim, olho o 

cerrado de dentro e de fora, experienciando uma composição da natureza que resguarda 

uma inestimável biodiversidade, revelando uma potência como matrizes estéticas2que 

atravessam os corpos, os movimentos e produzem cultura. 

Além da inquietação como artista-pesquisadora em conhecer uma região do 

Brasil (Centro-Oeste), busco, a partir dos saberes e fazeres tradicionais de mulheres, 

rastros e ruídos corporais, que, em muitos momentos, são silenciados, mas que trazem 

na fé, nos rituais e nos conhecimentos tradicionais uma profunda inter-relação de 

natureza e cultura. Observei também a possibilidade de propor um diálogo entre a 

cultura indígena e afro-brasileira, proclamando o reconhecimento da diversidade, das 

formas de conhecer e do princípio da alteridade na trajetória da pesquisa e na produção 

cênica. 

                                                           
2 Neste estudo, será adotada a noção de matriz estética a partir da proposição de Armindo Bião, que trata 
de matrizes do campo estético, da sensorialidade, a qual só é válido como objeto de pesquisa 
considerando-se a reconstrução constante e dinâmica da tradição (BIÃO, 2011). 
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O universo feminino, também presente neste estudo, surge a partir das mulheres 

da minha vida, minha mãe, minhas irmãs, minhas avós e bisavós, mulheres que vêm de 

uma família, que, semelhantes à natureza, fizeram composições vitais para 

sobreviverem e florescerem. Minha bisavó era descendente de índios, benzedeira que 

manipulava brasa e fogo com fé. Minhas lembranças e ruídos sentidos no corpo 

traduzem outro ponto importante desta investigação: Um corpo de mulher que tem 

sua(s) história(s) deixando rastros e ruídos no seu cotidiano. 

E porque rastros e ruídos? A história hegemônica masculina deixou 

significativos rastros, podendo ser traduzidos como marcas simbólicas nos corpos das 

mulheres que, muitas vezes, saem das margens da história e acabam sendo reconhecidos 

pela mesma. Porém, o fato é que a mulher, de uma maneira ou de outra, vive de forma 

intensa e significativa, inscrevendo sua história no corpo que planta, benze, pare e 

dança.  

Os ruídos aqui lembrados vão ao encontro da proposição de Victor Turner, que 

aborda conceitualmente o interesse no estudo da antropologia da performance, os ruídos 

que partem de um corpo social, de uma experiência com sede de viver e significar o 

mundo. Ele enfatiza sua esperança nos ruídos. 

 Já Boaventura de Sousa Santos destaca a invisibilidade dos conhecimentos do 

sul e levanta uma série de questões que ressalta a urgência de se pensar a crise da 

epistemologia, fundamentando assim o projeto de uma epistemologia do sul. Com isso, 

destaca a urgência de dar visibilidade e vigor aos atores históricos do sul global: 

“Sujeitos coletivos de outras formas de saberes de conhecimento que, a partir do cânone 

epistemológico ocidental, foram ignorados, silenciados, marginalizados, desqualificados 

ou simplesmente eliminados” (NUNES, 2008, p. 62). Sendo assim, esses pressupostos 

podem se aproximar da reflexão a respeito dos conhecimentos e saberes tradicionais, 

como o partejar, o benzer e o curar. 
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Portanto, percorro uma trajetória na contramão da naturalização das relações 
capitalistas e imperialistas, na qual “outros” saberes, para além da ciência e da técnica, 
são excluídos, invisibilizados e/ou marginalizados, pois entendo que esta postura seja 
uma posição ética e estética como artista e pesquisadora. 

Desse modo, o estudo propõerefletir e apontar possíveis caminhos para uma 

descolonização do corpo na dança, compreendendo que o corpo seja um tema e um 

lugar de discursos. Acredito que muitas são as possibilidades de resistência 

potencializadas nesta escolha, porém, é necessário percorrer trajetórias, escolhas 

epistemológicas que permitam tal posicionamento. 

Como questão de pesquisa, o estudo apresenta: Como e quais elementos podem 
estar presentes na trajetória de um processo de criação em dança, pautado na busca por 
uma poética da alteridade, a partir da estética do cotidiano e dos códigos inscritos no 
ritual das mulheres do cerrado, as parteiras, raizeiras e benzedeiras e seus saberes e 
fazeres tradicionais? 

Traduzindo não de forma linear, tampouco literal, o complexo mundo de 
relações forma uma teia de significados, (re)conhecendo o potencial expressivo de um 
corpo que habita este lugar, esta cultura, esta fé. É, pois, um lugar que combina com 
resistência, com adversidade, com tradição e com múltiplos diálogos e paradoxos, como 
a seca e as chuvas, as frutas e as plantas, a cura e a morte, o sagrado e o profano, a 
abundância e a pobreza, com deslocamentos constantes.  

A parte da pesquisa artística foi realizada no Núcleo Coletivo 22, uma 

companhia que vem, ao longo de sua trajetória, desenvolvendo um trabalho em dança 

voltado para a pesquisa de elementos a partir das manifestações das culturas populares. 

Desse modo,Renata de Lima Silva, diretora e fundadora do Núcleo, propõe pensar uma 

Dança Brasileira Contemporânea “[...] pautada em expressões populares brasileiras. 

Que tem poética corporal elaborada em motivos da corporeidade presente em 

manifestações dançadas da cultura popular brasileira fundida a parâmetros estéticos 
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fornecidos pela dança contemporânea” (SILVA, 2012, p.19). No bojo das 

intencionalidades e intensidades das experiências realizadas pelo Núcleo, busca-se por 

possibilidades de trajetos criativos, texturas e singularidades do movimento na dança, 

característica presente também na própria dança contemporânea. 

 

Experiências no caminhar: o campo vivido 

Impulsionada pelas inquietações e leituras, fui instigada a realizar uma 

investigação na área dos processos de criação e composição em arte, por acreditar que, 

no cerne desta experiência, abrir-se-iam fendas que permitissem ler e compreender o 

mundo com o fazer, com a poiesis,conduzida pela práxis artística. 

Entre algumas provocações e desafios que deram contornos à pesquisa, a 

abordagem dos saberes e fazeres tradicionais presentes nas manifestações das culturas 

populares, sem um olhar exotizador, refutou a tendência de dualidades e polaridades, 

seja entre a compreensão de cultura popular e cultura erudita, ou na concepção de 

tradição e modernidade. O desafio que se apresentou foi justamente de não romantizar, 

nem naturalizar, mas sim compreender os saberes e fazeres tradicionais como uma arena 

de conflitos e ideologias, de construções dinâmicas e coletivas, e como acontecimentos 

do campo do visível e do invisível, sobretudo na ordem do sensível, dos múltiplos 

contornos do existir.  

Desse modo, busquei pensar na contribuição de algumas noções da 

etnocenologia para compreender os saberes e fazeres tradicionais das parteiras, raizeiras 

e benzedeiras. Isso me auxiliou a não transformar o estudo em um inventário exótico e 

ainda me atentoua não nos apresentar como protetores ou laudatórios de uma prática, 

como nos alertam Jean-Marie Pradier e Armindo Bião (2011) em seus estudos. Em 

outras palavras, o desafio se deu na possibilidade de dialogar com os atravessamentos e 

fluxos constantes entre modernização e tradição.  

1010



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 
 

Outra contribuição importante da etnocenologia foi areflexão a respeito do 

objeto que possibilita pensar na articulação e na relação entre sujeito e objetocomo um 

acontecimento social espetacular, seja em cerimônias, espetáculos, rituais e interações 

sociais.Ainda apresentam como noções epistemológicas para se pensar a etnocenologia 

a alteridade, as identificações, a diversidade, a pluralidade e a reflexividade (BIÃO, 

2011). 

Destarte, apoiado na construção teórica acima citada, o universo que envolve as 

práticas e saberes dessas mulheres do cerrado, que, segundo Veloso (2007), são práticas 

de sobrevivência, pode estar ligado à sagração, a formas que as pessoas encontram de 

adorar e agradecer as ações atribuídas às várias divindades, ou então aos saberes para o 

“estar juntos”. Esta outra reflexão corrobora essa discussão desenvolvida por 

Pradier(apud AMOROSO, 2010, s.p.): 

Essas práticas têm uma característica comum: a de unir o simbólico à 
carne dos indivíduos, numa associação íntima entre os corpos e o espírito 
que lhes confere uma dimensão espetacular. Por espetacular entende-se 
uma maneira de ser, de se comportar, de se mover, de agir no espaço, de 
cantar e de se enfeitar que se destaca das atividades banais do cotidiano 
ou enriquece essas atividades ou ainda lhes dá sentido. 
 

No cerne dessa reflexão, pode-se considerar o partejar, a benzeção e as rezas como 

comportamentos espetaculares que abrem encruzilhadas nas práticas cotidianas dessas 

mulheres, e que, conforme o olhar do pesquisador, um olhar de estranhamento os 

tornaria então extracotidianos. 

 Outro momento importante é o registro de seus processos e projetos de criação, “a 

expressão sistemática de sua própria experiência” (BIÃO, 2011, p. 117). Acrescentando 

esta compreensão, Amoroso (2010) destaca que a contribuição da etnocenologia é 

lançar uma leitura estética para uma expressão cultural como um todo.  
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Isso porque não se trata de uma tentativa de resgatar uma prática cultural tradicional, 

mas sima intensidade do campo vivido pelo artista-pesquisador no campo, denominado, 

neste estudo, de campo vivido.No encontro com o outro e nas relações com o outro e 

com os lugares, o artista deixa se afetar via experiências sensórias vividas 

corporalmente com essas mulheres e no cerrado.  

A noção de campo vivido vem sendo compreendida como uma postura de ser-estar 

do artista na pesquisa de campo, sendo fruto do diálogo das noções conceituais e 

dispositivos que já vem sendo experienciadonas pesquisas artísticasno NúcleoColetivo 

22, que encontra fôlego noconceito de mundo vivido (lebenswelt)a partir da 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (1999). O mundo da percepção é, pois, 

o mundo que nos é revelado por nossos sentidos e pela experiência de vida.  

A busca pela compreensão e vivência no campo vivido (mulheres parteiras, 

raizeiras e benzedeiras do cerrado) transitou também pela disposição de lançar 

diferentes texturas do olhar e ser olhado, do olhar com as mãos, ou seja, de uma 

corporeidade viva, do “ser-sendo com o outro” (ARAÚJO, 2008, p. 21) e assim 

caminhando para uma experiência da alteridade, a partir dos cheiros das ervas, dos 

pequenos gestos. Isso provocou necessariamente um deslocamento para uma proposição 

investigativa e artística. Tais provocações afetaram, de forma direta, a minha postura de 

pesquisadora, que propôs olhar e estudar questões do corpo e de saberes tradicionais. 

Dessa forma, o campo vivido foi realizado durante os anos de 2012 a 2015, na 

Chapada dos Veadeiros, nas comunidades de São Domingos, município de Cavalcante; 

povoado de Moinhos, no município de Alto Paraíso- GO; e na Ilha do Bananal, mais 

especificamente na Aldeia Santa Isabel - TO. Nas imersões do campo vivido,as 

vivências e experiências foram conduzidas a partir de algumas noções norteadoras, 

como o estado sensível, que nos possibilitam compreender o “estar-sendo-no-mundo-

com-os-outros” (ARAÚJO, 2008, p. 21). Para este autor, tal expressão possibilita pensar 
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a respeito da compreensão polifônica da sensibilidade, o que nos remeterá à ideia de 

estar no mundo com o outro.  

Outros contornos também são considerados sobre o tema, como Merleau-Ponty 

(apudARAÚJO, 2008, p. 38): “O sensível [...], como a vida, é um tesouro sempre cheio 

de coisas a dizer, na intensidade da membrura, da carnalidade do existir, na juntura 

onde se cruzam as múltiplas entradas do mundo, nas dobras de suas encruzilhadas”. 

Frente a esta postura atitudinal, conceitual e procedimental da inserção da 

pesquisadora em arte no campo vivido, ou seja, no campo de pesquisa, surgiram 

algumas questões que nortearam a trajetória da pesquisa, são elas: Quando decido 

pesquisar manifestações expressivas tradicionais dentro da academia, qual resistência 

pode instaurar? Eu, como pesquisadora, quero resistir a quê? A quem interessa e como 

nos interessa? Quando eu olho para o objeto, o que ele me diz? E o que ele diz de mim?  

Por uma poética da alteridade: dançar o cerrado desenhado nos corpos das 

mulheres e seus saberes 

A proposta deste escrito é justamente adentrar e recortar as questões que 

emergem de um trabalho de criação cênica em dança, comprometido com a construção 

de uma episteme do saber sensível que se dá no/pelo/para o corpo entrelaçada nas 

relações entre o campo de pesquisa e o processo de criação, assim como o retorno do 

trabalho artístico para o contexto pesquisado.  Como nos lembraFabrini (2013, p. 11), 

“[...] é urgente reconhecimento do saber sensível enquanto episteme, ou ainda, como 

tantas vezes reivindicou a fenomenologia bachelardiana”, no exercício de convergir à 

poética e à epistemologia. 

Este estudo buscou olhar para os rituais do parto, da benzeção e da raizeira como 

uma fenda que se abre no cotidiano dessas mulheres, fendas estas que desenham uma 
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encruzilhada3. Essa fenda aberta no cotidiano onde essas mulheres são chamadas para 

benzer, partejar, curar são práticas sociais e culturais que as empoderam, inclusive na 

dimensão corporal, na sua corporeidade de mulher, o que permite pensar e experienciar 

outros estados corporais de estar sendo com o outro, uma experiência vivida na estética 

dos diálogos com a alteridade. Essa perspectiva de relação dialógica e deexistência é 

uma das dimensões visualizadas na constituição da noção de poética da alteridade, que 

foi explorada nas cenas e na busca por corpos em diálogo com a alteridade, no fluxo 

entre o ritual e o cotidiano, como mostra a figura abaixo: 

 

Fotografia: Gravação do videodança “Elas Florescem” - Povoado de Moinhos (2016) 

 Fotografia: Caio Souzä.  

Nessa perspectivade diálogo com a alteridade e com os fluxos presentes no ser 

estar das mulheres, incluindo a pesquisadora, a efemeridade dos sentidos e a intensidade 

das percepções mediam o encontro das matrizes estéticas que compuseram o processo 

                                                           
3Neste estudo, a noção de encruzilhada será adotada conforme o estudo de Renata de Lima Silva:“A 
encruzilhada se constitui justamente nesse processo de encontro, tensão, paixão, conflito, incorporação, 
assimilação, sincretismo, que tece identificações afro-brasileiras, aparentes em costumes, na culinária, na 
língua e, sobretudo, no corpo” (SILVA, 2012, p.65). 
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de investigação corporal e de criação. As rugosidades das memórias e narrativas e a 

corporeidade vivida no campo impulsionaram uma abordagem estética, o que ganha cor 

e textura com a abordagem da etnocenologiaapresentada por Bião (1996, p.15), quando 

o autor destaca: 

Sem alteridade não há estética, que é a capacidade humana que permite 
conhecer o outro por meio de si próprio. Não se sente o que existe 
completamente fora de si. Sem forma não há relação, sem cotidiano não 
há extracotidiano e sem coletivo não há pessoa. 

 

Compactuo com a postura de pesquisadora-artista que parte do princípio de se 

deslocalizar para se organizar novamente em outros lugares, evitando lugares 

confortáveis e impregnados por nossas vivências formadoras, colocando-se ainda em 

lugares instáveis, lugares que provoquem e instiguem a resistir saberes colonizadores, 

na busca por outros lugares de criação e, portanto, de ensino da arte, da dança. Isso 

dialoga com os princípios da “epistemologia do sul”, que, segundo Boaventura de Sousa 

Santos (2008), “visa à recuperação dos saberes e práticas dos grupos sociais que, por via 

do capitalismo e do colonialismo, foram histórica e sociologicamente postos na posição 

de serem tão só objecto ou matéria-prima dos saberes dominantes, considerados os 

únicos válidos”(SANTOS, 2008, p. 11). 

Ao destacar o questionamento de Boaventura sobre os saberes que foram 

excluídos dos saberes validados pelas ciências ou pela racionalidade filosófica, a 

pesquisadora Fabrini (2013) questiona os saberes invisibilizados por uma hegemonia e 

como eles se relacionariam com o teatro. E, no caso deste estudo, a questãoencontra eco 

como artes cênicas, tornando-se, pois, um questionamentopertinente a se fazer na dança. 

A mesma autora responde: “Eu diria que são os saberes que nascem da experiência de 

estar no mundo, da abertura aos afetos (o constante deixar-se afetar) e, portanto, um 

modo de estar no mundo ancorado, enraizado na totalidade complexa do corpo – e isso é 

estar em cena!”(FABRINI,2013, p. 16). 
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E na tentativa de habitar e significar esta postura como pesquisa em arte e dança, 

em habitar o outro lado da linha abissal, que reivindica e se compromete com os saberes 

tradicionais das mulheres do cerrado e também com a abertura dos afetos e de um corpo 

na sua totalidade, os laboratórios de criação, de investigação cênica, encontram seu tom, 

suas cores, suas indagações na instalação corporal.Essa proposta metodológica já 

desenvolvida pelo Núcleo Coletivo 22 visa àpreparação corporal e de 

criação,permitindo chegar à noção de poetnografia.  

Assim floresceramcorpos e cosmologias, misturando elementos que se 

interpenetram um no outro e revelaram suas ambiguidades, suas contradições, suas 

curvaturas e nuances e entrelaçamentos entre o cotidiano, a estética do cotidiano, o 

sagrado, o ritual, desenhando no corpo em criação outras encruzilhadas, de saber, de 

criar e de ensinar dança.  

 

Entrelaçamentos finais desta trajetória  

 

Meu corpo se organiza na terra, meus ossos se misturavam com ela 

Minhas dores me levam ao chão, 

 Corpos invisíveis que gritam de dor 

Envoltos pela terra seca da pobreza 

Meus braços e pernas se transformam em raízes 

Procuro a outra  

Procuro a outra dentro e fora de mim 

Minhas forças transcendem em energia vital, minha respiração conduz meu corpo. 

(Marlini Lima, 2016). 
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E, neste fluxo investigativo, meu corpo encontrou muitos corpos, e a poética da 

alteridade foi sendo tecida, enraizada nas curvas e texturas do cerrado desenhadas no 

corpo e nos saberes dessas mulheres, que, na relação e busca da alteridade, foram 

compondo com a pesquisadora uma possibilidade de criação em dança, na urdidura do 

ato de poetnografar, na compreensão de que o corpo se define pala capacidade de 

transformação e não de tradução do outro, caminhando em direção à alteridade. A 

imagem de ser-sendo com o outro, embalada pela perspectiva fenomenológica, é 

colorida e torna-se visível pelo pensamento pós-colonial. Ganha também fôlego com 

outros autores, como Correia (2009), ao afirmar que, com o exercício da alteridade, o 

pesquisador experimenta um processo de educação de si, na escuta do outro. 

Desse modo, vale lembrar que Boaventura nos lembra que as lutas sociais hoje, 

mais do que nunca, estão dentro das escolas e universidades e que, nesse sentido, a 

opção epistemológica de nossa docência artística tem estreita relação com projetos 

sociais mais amplos que o campo de atuação do licenciado. E, mesmo dentro dos 

saberes no campo da dança, existe uma postura ideológica, ética e estética, por isso é 

urgente sermos artistas-docentes, ou docentes-artistas que questionem a condição de 

colonialidade e de opressão exercida no corpo que dança e nas propostas de ensino que 

conduzem à formação e aos processos de criação.  

Da mesma forma, este estudo me fez pensar sobre a formação de grupos e 

companhias de dança, destacando seu papel formador e pedagógico, considerando a 

complexidade do ato de criação de suas camadas de aprendizagem. 

Nas itinerâncias percorridas no estudo, localizo-me como corpo dançante, 

artista, educadora, visto que nesse deslocar do caminho alguns ângulos possibilitaram-

me olhar para o ensino da dança e para a arte. Em muitos momentos, lancei mão de 

ângulos confortáveis e seguros. Na pesquisa corporal, essa postura contribuiu para se 
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pensar na estreita relação entre as práticas de criação em dança pautada em outras 

referências de corpo, como nas manifestações das culturas tradicionais e sua 

importância na formação dos graduandos em dança, lugar que hoje me localizo como 

docente de um curso de licenciatura em dança de uma universidade pública. 

REFERÊNCIAS 

AMOROSO, Daniela. Etnocenologia: conceitos e métodos a partir de um estudo sobre o 
samba de roda do Recôncavo Baiano. In: CONGRESSO DE PESQUISA E PÓS- 
GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, 6., 2010, São Paulo.Anais eletrônicos.São 
Paulo, 2010.Disponívelem:<http://portalabrace.org/memoria/vicongressoetnocenologia.htm>. 
Acesso em: 28 abr. 2013. 

ARAÚJO, M. A. Lima. Os sentidos da sensibilidade, sua fruição no fenômeno do 
educar. Salvador: EDUFBA, 2008. 

BIÃO, Armindo. Estética performática e Cotidiano. In: TEIXEIRA, João GabrielL.C. 
(Org.).Performáticos, Performance & Sociedade.TRANSE- Núcleo Transdisciplinar 
de Estudos sobre a Performance da Universidade de Brasília).  Brasília: Editora UnB, 
1996. 

BIÃO, Armindo. A vida ainda breve da etnocenologia: uma nova perspectiva 
transdisciplinar para as artes do espetáculo. Cátedra de Artes, Chile, n. 10, p.106-123, 
Facultad de Artes, Pontifícia Universidad Católica de Chile, 2011. 

BIÃO, Armindo. A Presença do Corpo em Cena nos Estudos da Performance e na 
Etnocenologia.Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 
346-359, jul/dez. 2011. 

CORREIA, P. P. Agô, Orixá! Gestão de uma jornada afro-estética-trágica: o relato 
de um aprendizado e de uma formação pedagógica vivida no Candomblé. 2009. 259 f. 
Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

FABRINI, Verônica. Sul da cena, sul do saber. Revista Moringa Artes do Espetáculo. 
João Pessoa, v. 4. n.1. jan-jun, 2013. 

LIMA, MarliniDorneles. Entre raízes, corpos e fé: trajetórias de um processo de 
criação em busca de uma poética da alteridade. 272 f. Tese (Doutorado em 
ArteContemporânea) – Instituto de Arte, Universidade de Brasília, Brasília, 2016. 

1018



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 
 

MERLEAU-PONTY, Maurice.Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 

NUNES, Maldonado Torres.  A topologia de Ser e a geopolítica do 
conhecimento.Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, mar. 2008. 

SILVA, Renata Lima.Corpo Limiar e Encruzilhada: processo de criação em dança. 
Goiânia: Ed. UFG, 2012. 

SANTOS, Boaventura de Souza. A filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de 
Pascal.Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, mar. 2008. 

VELOSO, Jorge das Graças. Saberes e Fazeres: significações e re-significações 
acadêmicas no universo do conhecimento comum. In: REUNIÃO CIENTÍFICA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, 4., 2007, Belo Horizonte. 
Anais eletrônicos... Belo Horizonte, 2014. Disponível em: 
<http://portalabrace.org/ivreuniao>. Acesso em: 12 abr. 2014. IV 

 

 

1019



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X
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Resumo 
O presente trabalho é um relato de experiência de processo desenvolvido nas aulas de Artes-Teatro 
com alunos do ensino médio dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal Fluminense, na cidade 
de Campos dos Goytacazes, Norte do Estado do Rio de Janeiro, tendo como foco o estudo do “corpo 
na arte no espaço escolar”. Como metodologia para suporte e embasamento do relato foram usados 
registros do artista-docente em diários de bordo, planos de aula, fotos e vídeos do processo. E como 
base da fundamentação teórica e prática estudos sobre o corpo na cena e técnicas de preparação 
corporal. O que resultou em um processo híbrido onde podemos destacar além dos jogos teatrais 
tradicionais e de improvisação, alongamentos, treinamentos e exercícios de força, flexibilidade e 
expressividade envolvendo práticas de ioga, dança, estudos do movimento de Laban, treinamentos 
específicos de biomecânica teatral de Meyerhold e de mímica corporal dramática de Etienne Decroux. 
O processo fez parte do projeto mundial “Shakespeare lives” em 2016, em comemoração dos 400 anos 
da morte do dramaturgo William Shakespeare. Como resultado final em forma de espetáculo cênico 
foi realizado uma livre adaptação da obra “ Macbeth”, parte do dramaturgo William Shakespeare. 
Tendo como proposta estética de encenação o teatro épico de Bertolt Brecht.  
Palavras-chave: Preparação corporal. Artes da Cena.  Espaço escolar 

Introdução 

O movimento é o meio mais poderoso de expressão na criação de uma produção 
teatral. Privado de palavras, figurinos, iluminação, coxias, salas de teatro, e restando 
apenas o ator e sua maestria nos movimentos, o teatro ainda permaneceria teatro. 
(MEYERHOLD, 1914) 

 

O interesse pelo estudo do corpo humano é antigo, sob diferentes aspectos e 

abordagens nas mais diversas áreas de conhecimento. Inclusive no campo da Arte, 

historicamente desde as primeiras manifestações artísticas primitivas, a representação do 

corpo tem sido objeto de interesse também desta área. Temos registros visuais primitivos tão 

antigos quanto a própria história da humanidade. Desenhos rudimentares de figuras humanas 

em cavernas ou o corpo humano sendo representado em forma de esculturas primitivas nas 

                                                 
1 Mestranda em Artes na linha de Artes Cênicas pela UFMG, graduada em Artes-Teatro, com posgraduação em 
Dança e Consciência Corporal e em Cinema e Linguagem Audiovisual. Professora efetiva nos cursos de 
Licenciatura em Teatro e no Ensino Médio do Instituto Federal Fluminense. Onde coordena os projetos de 
Extensão Cinema no Campus e Núcleo de Experimentações, Pesquisas e Práticas em Artes Corporais Cênicas – 
Teatro Físico (Dança, Teatro e Circo). E-mail: monimesquita@yahoo.com.br. 
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mais diversas épocas, são encontrados em várias culturas. Contudo, até o final do século XIX,  

o corpo era estudado apenas como objeto no âmbito da ciência tendo como foco o seu aspecto 

biológico. E na Arte quase sempre pela abordagem das artes visuais.  

Sendo a Arte é um campo de conhecimento ligado diretamente à percepção estética, 

não apenas visual, mas também do som e do gesto, Merleau Ponty nos aponta que o corpo 

exerce um papel fundamental, pois como veículo da existência humana, é o meio pelo qual o 

indivíduo se expressa, age no mundo, percebe e é percebido (PONTY, 1999). Nosso corpo 

porta habilidades motoras e perceptivas que são inseparáveis de outras competências, como as 

de raciocinar, emocionar-se, desenvolver linguagem (KATZ,2001). Portanto não podemos 

separar de forma dicotômica “corpo e mente”, inclusive nas questões de criação e 

experimentação, inclusive na Arte. Ou mesmo desconsiderar as interferências do ambiente, 

época, vivências sociais e experiências corporais, na construção e reflexões sobre os estudo e 

conhecimento relativos ao corpo. Pois os nossos corpos estão em constante construção, 

percebemos e respondemos aos estímulos externos, sejam eles físicos ou sociais. “somos e 

construímos nosso corpo cotidianamente”. Todavia, essa construção pode ser consciente ou 

não”. (CARBONARI, 2010).  

Com relação a pesquisas sobre a corporeidade, somente no último século vamos ter 

um estudo mais significativo sobre o corpo e o movimento humano como forma de 

conhecimento nas artes da cena nos campos da dança, teatro e circo. Onde o corpo é usado 

como suporte de criação, expressão e representação da própria arte. Um dos aspectos mais 

complexos nesses estudos talvez seja pela problemática do registro. Uma vez que as artes 

cênicas, são marcadas pela efemeridade e deslocamento do movimento corporal em tempo-

espaco presente. Talvez por isso no teatro por exemplo durante muitos séculos ainda tínhamos 

um vínculo equivocado desta forma de arte à um texto literário escrito que na verdade não é 

teatro. O teatro é um campo de conhecimento da Arte, no qual o corpo é instrumento e forma 

de expressão, através da representação física da ação. Tendo como base o movimento, a voz e 

o gesto o teatro produz interações desses componentes com os elementos estéticos e visuais 

da cena e com o espaço cênico (FAEB, 2015).  

Para Dênis Guenoun, ao questionar a necessidade do teatro para a humanidade e o 

que faz o teatro persistir e permanecer a existir há tanto tempo. É o fato de que principalmente 
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na contemporaneidade, o teatro, é pautado não mais no texto mas no “jogo” e no corpo. 

Inclusive o seu ensino, é na explicitação da experiência física ao vivo do jogo cênico corporal. 

E aponta para a consciência disso pois para ele no teatro contemporâneo, os atores mostram 

que estão representando. Atores e público tem a consciência representacional. (GUENOUN, 

2004).  

Contudo, trata-se de um certo rigor da existência física corporal. Onde o “jogo” 

provém da apresentação do corpo e não da representação do corpo. A verdade é da 

integridade da presença, e exige um treino, uma precisão consciente do deslocamento, do 

gesto, do olho, da própria imobilidade. É o que alguns autores denominam de “corpo cênico”, 

um corpo que extrapola os significados do cotidiano. E que está cuidadosamente atento a si, 

ao outro, ao meio; é o corpo da sensorialidade aberta e conectiva (FABIÃO, 2010). Mas ao 

tratarmos de um trabalho corporal nas artes da cena no espaço escolar, que corpo cênico é 

esse que buscamos e trabalhamos para levar para a cena? E como podemos intervir e trabalhar 

nos mais diversos corpos para tentar conseguir um corpo mais expressivo? Quais 

metodologias podemos desenvolver para trabalhar esse preparo corporal nas artes da cena em 

geral, e especificamente no Teatro tendo como palco o espaço escolar e diferentes corpos? 

Aqui trataremos de um breve relato de experiência do processo de Macbeth. 

O projeto foi resultado dos trabalhos da disciplina Artes – Teatro, realizado com  

alunos do ensino médio integrado do Instituto Federal Fluminense, na cidade de Campos do 

Goytacazes, Norte do estado do Rio de Janeiro. Cujoss trabalhos foram desenvolvidos em 

duas aulas semanais de Artes, com uma turma híbrida de alunos dos cursos técnico em 

Eletrotécnica e em Mecânica.  

1º Ato – O início: Arte é um campo de conhecimento autônomo  

 Nossas aulas sempre se iniciavam com uma roda de conversas onde eram discutidos 

vários assuntos, desde teatro e arte em geral, aos acontecimentos cotidianos da cidade, do país 

e do mundo. O teatro é uma arte de grupo por isso esse momento de integração entre os 

alunos foi bem importante. A partilha de opiniões e conhecimento, o aprender a ouvir o outro 

e opiniões diferentes acabaram sendo fundamentais em todo o processo, não só para o 
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entrosamento mas refletiu diretamente no resultado de aprendizagem, criativo e artístico dos 

trabalhos.  

Diferente da maioria das escolas do estado no Rio de Janeiro, que ainda tem uma 

proposta polivalente para ensino da Arte, no nosso campus específico do Instituto Federal 

Fluminense, nos últimos anos estamos trabalhando a disciplina Arte, em campos separados e 

com professores com formação específica em Teatro, Música e Artes Visuais, com previsão 

para ofertarmos também Dança para o próximo ano. Desta forma a nossa proposta deste relato 

foi referente ao ensino do Teatro neste componente curricular. E como meu foco de trabalho e 

pesquisa enquanto docente e artista é o “corpo na cena” tentei levar minha experiência de 

estudo para o espaço escolar.  Abaixo: rodas de conversas de aula de teatro e ao lado cenas de 

improvisação realizadas nas primeiras aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Mônica Mesquita – Arquivo Pessoal 
 

Logo no início do processo, após um breve diagnóstico da turma, percebemos que 

apesar de já estarem no 1º ano do Ensino Médio, a maioria nunca tinha tido aula de Arte na 

escola. E quase nenhum alguma experiência teatral mesmo enquanto público. Muitos 

acreditavam que teatro era apenas decorar um texto escrito. O que nos trás um alerta sobre a 
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carência do ensino da Arte, em até mesmo em cidades de grandes centros do país como o 

estado do Rio de Janeiro. Caberia aqui uma pesquisa mais aprofundada para tratar 

especificamente sobre essa problemática. Além da falta de investimento na formação e 

contratação de professores com formação específica nos quatro campos específicos da Arte. 

Podemos citar como um dos fatores centrais, é o documento atual que norteia o currículo 

mínimo para o ensino da Arte no estado do Rio de Janeiro  que não coloca como obrigatória 

as quatro linguagens artísticas, apenas àquela na qual o professor de Arte possui formação 

específica. Este documento está totalmente defasado e precisando ser revisto urgentemente. 

(SEEDUC, 2013).  

Salientamos a importância do ensino da Arte com professores qualificados dentro 

dos institutos federais. E o investimento em criação de novos cursos para a formação de 

professores desta área, para suprir toda uma demanda regional e nacional existente. Pois a 

carência do ensino das experiências estéticas e artísticas que muitos alunos não estão tendo 

acesso no Ensino Fundamental, compromete a formação integral dos estudantes.  

2º Ato - Experienciar e vivenciar a Arte:  Teatro é jogo, é corpo  

Jorge Larossa, ao pensar a educação a partir do par experiência/sentido diz que 

“experiência” é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Salienta que experiência 

não é apenas informação e aponta a importância desta na construção do conhecimento. 

(LAROSSA, 2002). No nosso caso buscamos essa experiência/sentido através do 

conhecimento no estudo das experiências de diversas práticas corporais e do jogo.  

Experimentamos alguns procedimentos para dilatar a questão da expressividade em cena. E 

com o intuito de  buscar um corpo mais cênico e expressivo. Ou seja um corpo apto ao ato de 

criar, expressar e  repetir com intenção o personagem ou movimento concebido. (LOBO & 

NAVAS, 2007) 

3º Ato – Como surgiu o projeto de Macbeth 

O início da proposta se deu através do interesse dos professores de Teatro da 

instituição em participar do projeto mundial intitulado “Shakespeare lives” em 2016. Este 

projeto previa a realização de montagens da obra de William Shakespeare em escolas de todo 

o mundo, como parte das homenagens de comemoração dos quatrocentos anos da morte do 
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dramaturgo. Sobre a escolha do texto, primeiramente pesquisamos com os alunos sobre o 

autor e sua obra. Não partimos da leitura na integra do texto escrito. Fizemos um estudo 

genérico do autor e sua obra. E como tarefa, passei três possibilidades de montagem para os 

alunos pesquisaram na internet. Eles assistiram filmes, leram fragmentos e frases marcantes 

de personagens, resumos das obras e vídeos de trechos de outros espetáculos teatrais e obras 

cinematográficas. Após um debate sobre essa pesquisa em sala de aula, de comum acordo o 

grupo resolveu pela montagem de  Macbeth. Pois os estudantes tiveram mais afinidade com a 

ideia base da obra, a história e personagens.  

 

4º Ato - O Desafio -  Teatro não é apenas decorar um texto escrito.  No Teatro o texto é 

físico pois drama é ação. 

Foi um desafio trabalhar um texto de um autor renomado mundialmente como 

Shakespeare e homenageá-lo sem ter como base a leitura inicial textual da obra. Contudo essa 

foi uma estratégia pedagógica, pois apesar dos possíveis diálogos com outros campos de 

conhecimento, como a área de Letras. Nosso objetivo era trabalhar o Teatro como um 

conhecimento específico da Arte na escola. E focado nos estudos do corpo. Por isso partimos 

inicialmente de jogos de desinibições, exercícios de alongamentos, flexibilidade, força 

aquecimentos e improvisação e criação de cenas com personagens, tudo inicialmente sem 

texto. Só depois fomos acrescentando algumas falas. 
 

Como procedimentos metodológicos, as nossas aulas constavam da roda de conversa 

inicial, onde os alunos traziam suas proposições e pesquisas. Em seguida fazíamos 

alongamentos, aquecimentos, exercícios de flexibilidade de mímica corporal dramática, 

biomecânica teatral e criação das cenas. Inicialmente através de jogos e improvisações com 

alguns elementos básicos da obra como os personagens e as relações de poder ao longo da 

história da humanidade. Desta forma a narrativa foi sendo construída aos poucos e os próprios 

alunos foram fazendo uma conexão  com o Brasil e a política atual.  

Foram vários experimentos com práticas corporais e criação de cenas apenas com o 

uso do movimento. Podemos destacar aqui trabalhos de biomecânica teatral proposta do início 

do século XX do russo Vsevolod Meyerhold (cena abaixo), de ioga e até mesmo parkour 
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(esporte), pois na turma tínhamos praticantes desta atividades. Apesar de não terem vivências 

anteriores com teatro e dança, resolvemos aproveitar outras práticas e experiências corporais 

dos próprios alunos no processo. Como no grupo praticantes de xadrez resolvemos levar 

nossa história para um tabuleiro de xadrez. Fizemos vários testes com um xadrez humano em 

forma cênica, que resultou na coreografia da batalha final onde o próprio jogo foi para a cena 

do espetáculo.  

Entre as práticas corporais destacamos a biomecânica de Meyerhold. Segundo a 

pesquisadora Yedda Chaves, a biomecânica seria um princípio de “treinamento de atores”, 

baseado em alguns fundamentos que teriam por finalidade revigorar o trabalho do ator e sua 

relação com o diretor e com os demais elementos da representação. Ainda segundo a autora 

na biomecânica as dimensões do espaço e do tempo estão intrinsecamente interligadas à 

percepção que o ator tem de si mesmo no espaço e no jogo cênico, um processo que é ao 

mesmo tempo “artístico e pedagógico”. (CHAVES, 2009). Assim a realização com o grupo de 

alguns exercícios propostos pelo encenador Meyerhold foram fundamentais no resultado 

estético dos trabalhos. Abaixo alguns exercícios de biomecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://tayni.info/68426 

 

5º Ato - A  ocupação  da nossa escola e o Teatro Narrativo de Bertolt Brecht  

Com a  situação  política   que   passamos   no  final  do  ano  de  2016, com a PEC, a 
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Escola sem Partido e Reforma do Ensino Médio e a ocupação da nossa escola pelos 

estudantes. Na época apresentei aos alunos a proposta de encenação do alemão, Bertolt 

Brecht. E foi aí que o projeto deu uma reviravolta, pois resolvemos mudar toda a narrativa. O  

processo culminou com a apresentação de Macbeth que contava a história política atual no 

Brasil. Utilizando a proposta de encenação de Brecht em forma de teatro narrativo. 

A proposta de encenação no teatro de Brechtiano, tem antes de tudo um cunho 

político. Na obra do encenador  os heróis são pessoas do povo. Ele foi um dos pioneiros na 

quebra da quarta parede e por usar recursos como o distanciamento, projeções e placas. 

Brecht propunha teatralizar o teatro. E  não levar a plateia à catarse mas  sim à reflexão. O 

Teatro Épico de Bertolt Brecht  a história tem um cunho narrativo e diferente do teatro 

dramático. Não segue uma linearidade. Onde a existência social determina o pensamento.  

Brecht recusa o espetáculo como hipnose ou anestesia: o espectador deve conservar-se 

intelectualmente ativo, capaz de assumir diante do que lhe é mostrado a única atitude 

cientificamente correta - a postura crítica. (PEIXOTO, 1980) 

6º Ato - A trilha Sonora  

Durante os exercícios de alongamentos e aquecimentos, usei como trilha várias bandas 

dos anos oitenta , quando  os estudantes do ensino médio participantes do projeto  (com idade 

entre 14 e 16 anos) nem eram nascidos.  Um dia um me perguntou quem era a banda que 

estava tocando. Então parei a aula para falar da banda em questão. Que era a banda inglesa 

“Queen” . Eles acabaram iniciando uma pesquisa e estudos sobre bandas dos anos oitenta. E 

acabamos adotando as músicas do Queen como trilha oficial do espetáculo  
 

7º Ato - O texto final  - Adaptação  
 

Primeiro trabalhamos as cenas de corpo. Criação de danças e movimentos 

coreografados, improvisações de cenas, atuação e criações corporais dos personagens. O 

processo foi colaborativo.  Foi apartidário,  pois trabalhamos as relações de poder que sempre 

existiram na história da humanidade.  A situação política do Brasil atual e a cidadania,  tudo 

isso além de estudarmos as obras de William Shakespeare e Bertolt Brecht. E ainda usarmos 

como proposta para treinamento físico dos atores a biomecânica teatral. O texto foi uma 
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adaptação. As falas de alguns personagens, também foram trocadas e usamos as que se 

adaptavam ao contexto das cenas. Os alunos entenderam que o texto era apenas mais um 

elemento dentro da proposta cênica.  Que a Teatro/Arte é  um campo de conhecimento 

autônomo que difere-se da área de Letras/Literatura e temos outros signos e elementos 

estéticos, como  o corpo na cena, a iluminação, cenários, sonoplastia dentre outros elementos..  

 

8º Ato - O Cenário e figurino  

Nossa história de Macbeth saiu da Escócia e veio para o Brasil, mais especificamente 

para  Brasília a capital federal. E se passava dentro de um tabuleiro de xadrez. Numa analogia 

aos jogos de poder. O cenário foi feito com uma projeção mapeada de um tabuleiro de xadrez. 

A base usamos fita crepe e um plástico. A iluminação com projeção de power point mapeado, 

tipo aquelas projeções de prédios.  Figurinos pretos com alguns detalhes. Vale destacar que 

não tivemos nenhuma ajuda de custo para  nada. Abaixo ensaios e marcações da coreografia 

 
9º Ato – Resultado do Processo – Considerações Finais 

As realizações e mudanças mais  significativas  percebidas  ao longo  do trabalho, 

foram  bastante significativas para além  do estudo e conhecimento do artístico e teatral. A   

evolução das práticas teatrais do treinamento corporal  para a cena foram bastante 

significativas. Mas as maiores mudanças foram principalmente  na forma de ver o   mundo. O 

Respeito com as diferenças em saber ouvir as opiniões diferentes e o outro, o interesse em 

política,  aumento da cidadania e criticidade . Abaixo cenas da apresentação final. 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Sabrina Aguiar 
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Fotos: Sabrina Aguiar 
 

Durante o processo uma das questões que cabe ressaltar quanto aos trabalhos de 

preparação corporal para a cena, é que não podemos subestimar os alunos nas escolas e privá-

los da vivência, ou de fazer treinamentos mais complexos como a biomecânica teatral. 

Mesmo com poucas aulas semanais de Arte, as nossas práticas acabaram dando um bom 

resultado. Infelizmente o “corpo na Arte” ainda é pouco estudado no ambiente escolar.  

Não podemos privar os estudantes de experimentar práticas  corporais  artísticas 

na escola. Nossos alunos principalmente os adolescentes tem um potencial artístico enorme. E 

mesmo com poucos recursos nossos alunos podem muito. Quase nenhum tinha estudado 

teatro na vida e o bom resultado do trabalho foi mérito de todo o  grupo e do envolvimento 

com o projeto.  

Outro ponto que cabe salientar é que este estudo é parte do meu trabalho de 

Mestrado em Artes e numa pesquisa recentre que fizemos de revisão sistemática nos anais do 

site da Abrace – Associação Brasileira de Pós-Graduação em Artes Cênicas. Detectamos que 

praticamente não temos pesquisas que tratam especificamente sobre a corporeidade e o estudo 

do corpo nas artes da cena, tem como palco o espaço escolar. Sendo este um campo fértil e 

aberto para muito estudo, pesquisa e discussão. 
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O ESTÍMULO AO ATOR/PERFORMER NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

Ariane Guerra Barros1 
Flávia Janiaski Vale2 

José Oliveira Parente3 
 

Resumo 
Este artigo examina teoricamente o percurso de um experimento cênico-pedagógico realizado pelos 
autores envolvendo um grupo de estudantes de artes cênicas, cujo objetivo foi verificar em que medida 
procedimentos ligados à performance, à contação de histórias e ao teatro de objetos, combinados, 
poderiam servir de estímulo ao ator/performer. A ideia de que a atuação contemporânea está cada vez 
mais próxima da noção de performance é recorrente em muitos estudos e pesquisas mais recentes e 
remete à questão mais ampla da presença do hibridismo nas artes de forma geral. Como fio condutor, 
optamos por trabalhar com a narrativa do Rei Midas, conto popular de origem grega, bastante 
conhecido e recontado inúmeras vezes por diversos autores. O objetivo não era a encenação da história 
de Midas de forma convencional, mas sim sua utilização como pretexto para a experimentação. Os 
procedimentos incluíram práticas de sensibilização corporal, jogos e exercícios teatrais, dinâmicas e 
vivências envolvendo objetos. Autores como COHEN, HEGGEN, KOUDELA e SOMERS, entre 
outros, forneceram o embasamento teórico. As descrições e análises sugerem possíveis caminhos para 
o trabalho com teatro no contexto educacional. Observou-se que práticas cênicas contemporâneas, 
como estas aqui abordadas, podem ser extremamente ricas e proveitosas no processo de ensino-
aprendizagem de estudantes de teatro, contribuindo positivamente para sua formação. 
 
Palavras-chave: Pedagogia do teatro. Contação de histórias. Performatividade.   

 

Introdução 

“Aprender a assistir e interpretar uma 
história é aprender a contar e construir a própria 

história”. 
Flávio Desgranges. 

 
Este artigo, construído a seis mãos, nasceu da necessidade de se produzir uma 

discussão teórica acerca das experiências cênico-pedagógicas desenvolvidas pelos autores no 

                                                 
1 Doutoranda em Artes Cênicas pela UFBA. Professora Assistente do Curso de Licenciatura/Bacharelado em 
Artes Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados – ariane.guerra@gmail.com 
2 Doutoranda em Artes Cênicas pela UFBA. Professora Adjunta do Curso de Licenciatura/Bacharelado em Artes 
Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados –E-mail: flajaniaski@hotmail.com  
3 Doutorando em Artes Cênicas pela UFBA. Professor Adjunto do Curso de Licenciatura/Bacharelado em Artes 
Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD. parente.jos@gmail.com  
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contexto de um processo que resultou em um exercício cênico (encenação) construído a partir 

de três pesquisas com aborgadens distintas - contação de história, performance e teatro de 

objetos – ligadas pelo fio condutor que era: a vontade de se contar uma história.   

Como professores de teatro do magistério superior e também como artistas-

pesquisadores que somos, temos interesse que nossos alunos tenham contato com as 

tendências atuais das artes cênicas e tenham oportunidade de experimentá-las. Consideramos 

positivo, também, que nossas práticas como artistas alimentem nossas atividades pedagógicas 

(e vice-versa) e, nesse sentido, concordamos com a pesquisadora Josette Feral quando ela 

coloca que “o teatro que se faz e o teatro que se ensina devem estar ligados. Um informa o 

outro, modifica o outro, de onde vem a necessidade de seguir tudo o que se faz em sua época 

e estar alerta, vigilante, curioso”. (FERAL, 2009, p. 6).  

 Em um planejamento inicial, ficou acertado que o grupo de alunos participantes do 

experimento seria composto por integrantes do PIBID de Artes Cênicas4 da UFGD. Seria uma 

boa oportunidade de iniciá-los no ambiente da pesquisa universitária e também de estender o 

resultado, por meio de apresentações nas escolas atendidas pelo programa5, atingindo assim 

um público que normalmente não tem acesso ao teatro. Do nosso ponto de vista, seria uma 

ação que traria benefícios a todos os envolvidos, ao possibilitar ampliação do processo de 

ensino-aprendizagem na prática realizada. 

 

Mas que história queríamos contar?  

Levantamos algumas possibilidades, consideramos o pouco tempo que teríamos para 

realizar o experimento, bem como as características do grupo com o qual trabalharíamos; e 

assim, a escolha recaiu sobre O Rei Midas, conto popular de origem grega, bastante 

conhecido e recontado inúmeras vezes por vários autores.  

A história traz alguns temas e ideias que consideramos interessantes de serem 

trabalhados com nossos alunos, tais como as consequências da ambição humana sem limites, 

                                                 
4 PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Tem por objetivo incentivar e valorizar o 
magistério, por meio de apoio aos estudantes dos cursos de licenciatura das instituições de ensino superior. Os 
futuros professores são integrados ao cotidiano das escolas e participam de ações de formação e pesquisas no 
âmbito educacional. 
5 Apresentações previstas para o primeiro semestre do ano de 2017. 
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a importância da prudência e reflexão, as vontades e desejos ocultos e a importância do 

autoconhecimento.  

Nosso objetivo, no entanto, não era privilegiar esta ou aquela leitura do conto, visando 

uma encenação “convencional” do texto, tampouco era de fazer uma contação de história 

linear e “tradicional”, mas sim utilizá-lo como pré-texto para o trabalho com os alunos. Nesse 

sentido: 

 
A abertura do texto dramático para o experimento cênico se orienta a partir da 
tematização original. A tematização é aqui entendida como uma série de construções 
de sentido contraditórias que dialogam e que podem coexistir de forma que uma 
multiplicidade de sentidos potenciais possa ser instalada, articulando espaços de 
significação. (KOUDELA, 2008, p. 53).  

 

Sendo assim, a história do Rei Midas constituiu-se a base para ampliarmos a 

experimentação em três vertentes que abordaram a contação de histórias, a performance, e o 

teatro de objetos. Acabamos por formar uma espécie de quebra-cabeças, em que cada peça foi 

criada pelos alunos a partir das diferentes abordagens e estímulos dados pelos doutorandos.  

Ficou definido que não trabalharíamos o texto na integra e em sua sequência original. 

Ao invés disso, selecionaríamos fragmentos, os quais, por meio de estímulos, seriam 

retrabalhados   pelo coletivo de alunos, de modo a criar, não necessariamente a história do Rei 

Midas, mas uma narrativa própria. 

Iniciando o processo com jogos6 a fim de integrar os estudantes e colocá-los em 

disposição para a encenação, trabalhamos principalmente com o corpo, pois este tem um 

papel importante na construção do sentido na encenação. Segundo Koudela: 

 
Na encenação, o poder de ruptura estética do material de partida necessita ser 
traduzido para o sistema de símbolos e signos teatrais. A materialidade da arte do 
teatro exige uma transformação da expressão escrita para a oralidade da fala. A 
corporeidade do atuante, aliada a elementos visuais e auditivos dão uma forma ao 
texto cênico que se desdobra no tempo e no espaço. (KOUDELA, 2008, p. 53). 

 

                                                 
6 Jogos relacionados à temática da história do Rei Midas, como: cabra-cega (em que o pegador fica vendado para 
pegar os outros), pega-pega com esguicho (quem é pego torna-se estátua e liberta-se através de uma esguicho de 
água de um borrifador), estátua (com paradas estimuladas por temas como: ganância, cobiça, luxúria, frustração, 
dinheiro, felicidade). 
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 Borrando as fronteiras entre ator e performer, podemos entender que, dentro do 

processo desenvolvido, o ator/performer/estudante se encontrava muito mais em uma posição 

de performer que propriamente ator, no sentido de que não havia um personagem previamente 

determinado, nem falas a seguir, que foram sendo descobertas durante o processo de criação. 

Segundo Pavis, em muitos processos criativos atuais, o ator está mais próximo do 

conceito de performer: 

 
O performer é aquele que fala e age em seu próprio nome (enquanto artista e pessoa) 
e como tal se dirige ao público, ao passo que o ator representa uma personagem e 
finge não saber que é apenas um ator de teatro. O performer realiza uma encenação 
de seu próprio eu, o ator faz o papel de outro. (PAVIS, 2003, p. 284). 
 
 

Performando a si mesmos, os atores/performers puderam criar a si e aos personagens, 

construindo aos poucos as peças do quebra-cabeças que levaria à encenação. Podendo 

transformar-se e trocar de personagens a cada cena, ficava a cargo do público a união das 

peças e consequentemente a criação de sua própria história, de seu próprio Midas. A história 

foi contada de forma não linear, sob o ponto de vista pessoal dos atores/performers, e 

organizada de forma coletiva pelos encenadores – no caso os três doutorandos –, outra 

característica da performance e teatro performativo7. 

Em consequência disso, o estímulo ao ator/performer também é diferenciado, 

conforme explica Cohen: 

 
No processo de criação do “ator-performer”, quando existir um trabalho de 
personagem, este vai ser muito peculiar. Ao contrário do método de Stanislávski, em 
que se procura transformar o ator num potencial de emoções, corpo e pensamento 
capazes de se adaptarem a uma forma, ou seja, interpretarem com verossimilhança 
personagens da dramaturgia, nesse outro processo o intento é de buscar personagens 
partindo do próprio ator (COHEN, 1989, p. 97). 

 

                                                 
7 Aqui não cabe a discussão realizada por Josette Féral sobre o conceito de performance abordado por Richard 
Schechner, apenas gostaríamos de esclarecer que a autora prefere o termo teatro performativo para aquilo que o 
teórico conceitua como performance (em um âmbito mais cultural e amplo), e Lehman denomina teatro pós-
dramático e abarca as questões da performance de uma forma mais específica – dentro do panorama teatral. 
Quando nos referimos à performance e ao teatro performativo nos encontramos nas fronteiras e 
entrecruzamentos entre a performance e o teatro, e exatamente por isso optamos por utilizar o termo 
ator/performer. 
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Com o intuito de munir os atores/performers e estimulá-los à criação, partindo do 

próprio corpo, após primeiro contato entre os estudantes através de jogos, a metodologia 

voltou-se a um programa8 de performance que denominamos Caça à nota de cem reais. 

Importante frisar que o texto O Rei Midas não foi revelado neste primeiro momento.  

Em uma prática na qual cada participante foi privado de um sentido: audição, tato ou 

visão (olfato e paladar não foram utilizados na metodologia aplicada), uma espécie de caça ao 

tesouro em busca de uma nota de cem reais foi realizada, com pistas em áudio e escritas para 

estimular e desenvolver o jogo. Assim como Midas foi desprovido do sentido do tato, pois 

tudo aquilo que tocava era transformado em ouro, os atores/performers também perderam um 

sentido, e tiveram que lidar com a privação para atender as necessidades do jogo.  

A cobiça também foi estimulada pelo desejo de encontrar a nota de cem reais, e aos 

atores/performers cabia o desafio de finalizar a caça ao tesouro. O estímulo que o desafio 

ocasionou nos atores/performers foi matéria-prima e essência para o desenrolar das ações e 

metodologias posteriores (teatro de objetos e contação de histórias).  

O estímulo proposto pelo jogo, desenvolvido por meio de um programa de 

performance foi como o ritual que Grotowski refere-se na citação acima. Os observadores 

(autores desse artigo) presenciaram essa intensidade provocada e puderam, a partir das pontes 

e formas construídas pelos atores/performers tecer uma possível encenação. O ritmo já estava 

sendo criado, os impulsos sendo descobertos, e o processo ganhava forma à medida que as 

propostas se desenvolviam. 

Interessante salientar que a frustração também foi provocada nesta prática, pois ao 

final da mesma, o “vencedor” encontrava uma caixa dourada com um envelope em que 

supostamente a nota havia sido colocada, porém ao abrir o mesmo, descobria que a nota era 

falsa.  

Durante todo o jogo, podia-se perceber entre os atores/performers o desejo de 

encontrar a nota, sendo esse sentimento revertido em indignação e frustração ao final do jogo. 

Nervosismo, dependência, capacidade de modificações corporais para adaptar-se à nova 

condição de privação, vontade de gritar, agonia, angústia, desconfiança dos outros, 
                                                 
8 Programa aqui deve ser entendido de acordo com a denominação de Eleonora Fabião: o motor da 
experimentação, uma iniciativa. Segundo Fabião, o programa possibilita, norteia e move a experimentação, 
trazendo um corpo-em-experiência para o ator/performer.  
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competição, egoísmo, reflexões sobre a existência, aflição de não poder usar parte do corpo, 

irritação, frustração, empolgação, esperança, sensação de solidão, pressão, desespero, aflição, 

sentimento de inutilidade, curiosidade, exclusão, insegurança, medo, tristeza, isolamento, 

foram algumas das palavras e sensações descritas e presenciadas.  

O estímulo do jogo (ganhar a nota de cem reais) aliado à privação de um sentido 

puderam desencadear uma série de sensações e sentimentos que foram retomados corporal e 

vocalmente e transformados em material para contar a história O Rei Midas, mesmo sem os 

atores/performers saberem que era essa a história que estávamos usando. 

A caixa encontrada ao final de exercício deu sequência à prática de contação de 

história, através da ferramenta de Estímulo Composto (Compound Stimulus),  geralmente 

usado na metodologia inglesa de Process Drama. O termo foi cunhado por John Somers e 

parte do princípio de que o envolvimento emocional dos participantes com a temática 

escolhida é a chave para a participação dos mesmos nas atividades propostas. 

A ideia básica é que se escolha um container apropriado onde sejam colocados 

objetos, artefatos, fotografias, cartas, documentos, etc., para serem apresentados ao grupo de 

trabalho como start inicial de um processo, como um estímulo à criação, ou nas palavras de 

Cabral “uma alavanca para impulsionar o processo dramático” (2006, p. 37). Segundo 

Somers:  

 
Todos os objetos inanimados designados para uso pessoal são impregnados pelos 
seus donos. Uma ferramenta pode sugerir o trabalho e o trabalhador; um item de 
vestuário o seu usuário e seu comportamento; uma carta o motivo de sua escrita e 
um relacionamento. As pessoas que enterravam seus mortos com objetos 
significantes de suas vidas (e seus cavalos, parentes e servidores, por exemplo) 
esperavam que os objetos enterrados fossem permitir aos mortos conduzir uma nova 
história no mundo além daquele que deixaram. O poder da história associada com os 
objetos era suficiente para convencer os vivos que o morto iria proceder com uma 
existência. (2011, p. 178) 

 
Através destes itens contidos em determinado container a história aos poucos vai 

sendo encontrada e tecida entre os objetos que fazem parte do pacote de estímulo. A escolha 

dos itens que vão estar contidos em tal pacote deve ser cuidadosa. Segundo Somers, o 

significado que os participantes darão aos materiais pertencentes ao estímulo composto será 

devido a justaposição cuidadosa de seu conteúdo, o relacionamento entre eles e o detalhe dos 

objetos.  O objetivo é reunir uma série de itens que dialoguem entre si e com o processo, 
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gerando interesse e curiosidade dos participantes que serão motivados a investigar as 

possíveis relações entre os elementos, refletindo e experimentando possibilidades de histórias 

ao se envolverem emocionalmente com o universo de ficção e com cada objeto revelado. 

Aqui reside o segredo da criação de um estímulo composto. Os elementos da história 
que cada artefato representa devem, quando justapostos, criar uma rede de 
relacionamentos que nem sejam rapidamente compreendidos para evitar que a 
história torne-se imediatamente óbvia, nem tão distantes um do outro para que as 
possibilidades narrativas possam emergir. (SOMERS, 2011, p. 179) 

 

Foi escolhido pelos autores que o nosso “container” seria uma caixa, toda forrada com 

papel dourado. Dentro dela haviam os seguintes objetos: um cofre em formato de porco 

amarelo, um espelho, moedas, um borrifador, um cubo mágico, um brinco dourado, uma 

caneta dourada, a tampa dourada de um perfume, um rei (peça de xadrez). Os 

atores/performers foram instigados a usar sua imaginação e criatividade para construir a 

história destes itens, trazendo toda a bagagem emocional e corpórea já adquirida9.  

Os objetos, quando acrescentados aos jogos e improvisações, podem contribuir 

bastante com o processo criativo, influenciando o ator e sugerindo novas possibilidades, como 

explica Heggen: 

 
É esse diálogo incessante, sensível, sensorial, perceptivo (entre objeto e sujeito) que 
produzirá matéria teatral, alimento dramático para o ator manipulador: desempenho 
em que o corpo do ator objetivado pelo objeto se põe às ordens do próprio objeto. 
Informações, pressões, resistências, o corpo é obrigado a transigir. De volta, o objeto 
nos oferece, por acréscimo, o imprevisto, a visão inesperada de um aparecimento 
dramaticamente interessante, um acontecimento desconhecido e reconhecido que 
convida o ator a sair de seus caminhos habituais e previsíveis de pensamento e de 
movimento. (HEGGEN, 2009, p. 55). 

 

O exercício proposto a seguir, buscou exatamente promover esse “diálogo sensível, 

sensorial” de que fala a autora. A meta foi sensibilizar o ator/performer por meio da 

                                                 
9 Foi dado um tempo para que os atores/performers conversassem sobre os objetos encontrados na caixa, e 
depois que eles escolhessem alguns objetos para que fizessem uma história a ser contada através de cinco 
imagens congeladas, pensando nas sensações e estímulos corporais que eles vivenciaram durante o programa 
Caça à nota de cem reais. 
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materialidade dos objetos, levá-lo a experimentar outros estados corporais, fornecer-lhe 

“alimento dramático” para sua criação. 

Os atores/performers entraram em contato com materiais de formatos e texturas 

diversas: tecidos macios, ásperos, espumas, cordas, plásticos, madeiras, artefatos curvos, 

retos, papel celofane, etc. Esse contato foi de natureza corporal. O foco estava nas sensações, 

associações e lembranças que eventualmente surgissem, desencadeadas pelos objetos. Em um 

viés diferente e complementar ao exercício precedente, aqui estávamos operando em um nível 

anterior à significação, por assim dizer, uma vez que o que interessava nos objetos era sua 

pura materialidade. Nesse exercício, é essencial o princípio da escuta sensível por parte do 

aluno: “Sensível quer dizer: à escuta das sensações, mas também das significações potenciais 

que emergem por ocasião dessa abertura de jogo (uma predisposição interior, mais do que 

mera movimentação acionada)” (HEGGEN, 2009, p. 52).  

O objeto não deve ser manipulado ao acaso. O ator deve estar atento e “jogar” com 

ele, como explica Eugênio Barba: 

 
Estabelecer uma relação com um objeto, assim como com uma pessoa, significa 
respeitar o princípio do diálogo. O objeto age (fala) e o ator/bailarino reage (escuta). 
Para agir, o objeto deve ter uma vida própria. A relação não é muito fértil se o objeto 
é controlado, se faz somente o que lhe é imposto, se é tratado como um objeto 
inanimado, um escravo que deve submeter-se à minha vontade/violência. [...] Um 
princípio essencial que determina a “vida” do objeto consiste em permitir que ele 
abandone a nossa órbita de controle para manifestar todo o seu temperamento e 
todos os seus caprichos. Devemos adaptar-nos a isso. (1994, p. 235-6). 

 

É muito diferente executar uma sequência de movimentos com um pedaço de tecido e 

em seguida com um bastão. Essa constatação aparentemente simples, quando vivenciada na 

prática pelo ator/performer, pode levá-lo a uma maior conscientização de seus próprios 

movimentos de um lado, e de outro, aponta para as infinitas possibilidades oferecidas pelo 

jogo com os objetos. Além disso, práticas como esta podem contribuir no sentido de 

proporcionar ao ator/performer uma visão diferenciada da cena, na qual todos os elementos 

estão no mesmo nível hierárquico. No caso do nosso experimento cênico, o exercício auxiliou 

os atores/performers a manipularem os diversos objetos que foram utilizados em cena.  
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Considerações 

Pensamos que nosso primeiro desafio ao começar o trabalho seria o de como áreas, 

que aparentemente estão desconectadas, poderiam dialogar entre si. No entanto, nas primeiras 

conversas e práticas fomos percebendo que estas três temáticas de nossas pesquisas 

individuais: Performance – Contação de História – Teatro de Objetos, tem mais em comum 

do que poderíamos prever e elas acabaram transformando-se em uma só.  

O ato de contar uma história é um ato performativo. A contação de história é uma arte 

milenar, no entanto, muito contemporânea10: as formas, técnicas, ferramentas mudaram e 

continuam mudando ao longo do tempo, mas ainda assim todos gostam de ouvir uma boa 

história, pois todos somos formados por histórias, elas fazem parte da nossa constituição 

biológica e social, somos pedaços de histórias em composição permanente. Como coloca Edil 

Silva Costa “Velhas histórias continuam encantando crianças, interessando adultos e 

oferecendo temas para outras narrativas” (COSTA in MEDEIROS, 2015, p. 36).  

Ao ouvir o jargão “Era uma Vez...” somos levados a adquirir uma postura corporal de 

escuta, o corpo se prepara e se abre para ouvir algo, e não é um simples ouvir, é um abrir-se à 

experiência, um permitir-se atravessar-se pela história e pela imaginação que vem inundada 

de metáforas e emoção. Quando nossos atores/performers contavam a história do Rei Midas, a 

relação com o público operava em um outro registro, criando um outro espaço-tempo e 

chegando a outro nível de interação entre quem conta e quem escuta uma história. 

As histórias não funcionam como manuais de instruções que vão te dizer passo a passo 

o que se deve ou não se deve fazer, mas sim são guias e indícios que te farão voar, entrar em 

um mundo distinto. Uma história tem o potencial de despertar o desejo latente de que é 

possível se viver várias vidas dentro de uma, ao provocar e promover gatilhos capazes de 

alcançar sensações e memórias ligados à experiência.  

Experiência aqui entendida como algo que “[...] nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo quase nada nos acontece” (BONDÍA, 2001. P. 21).  

                                                 
10 Contemporâneo não no sentido de atual, mas no sentido adjetivo de um modo específico de relação com o 
nosso tempo.  
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Uma boa história tem a capacidade de mexer com todos nossos sentidos – tato, 

olfato, visão, paladar e audição, ou como coloca Damásio (2000) acessar os portais sensoriais 

de nosso sistema nervoso (visão, audição, paladar, olfato, tato, sensações viscerais, etc.):  

 
A arte de contar histórias é um ato de comunhão de almas, entre aquele que conta e 
transfere um fragmento de sua alma nas palavras sons-gestos (palavras que saem da 
boca e do corpo) e aquele que lê com a visão, a audição e os demais sentidos, 
também se colocando em alma. (MEDEIROS e MORAES, 2015, p. 17) 

 

As histórias têm esse “poder” pois são capazes de alcançar, através de nossos 

sentidos a emoção, que de acordo com Damásio são a base do conhecimento do mundo. 

 
Sem exceção, homens e mulheres de todas as idades, culturas, níveis de instrução e 
econômicos têm emoções, atentam para as emoções dos outros, cultivam 
passatempos que manipulam suas emoções e em grande medida governam suas 
vidas buscando uma emoção, a felicidade, e procurando evitar emoções 
desagradáveis. (DAMÁSIO, 2000, p. 76) 
 
 

Para o autor a emoção opera em três “linhas” de diferenciação: ter uma emoção, sentir 

uma emoção e tomar conhecimento de que estamos sentindo essa emoção. E cada um de nós 

passa por estas “linhas” de acordo com os estados corporais do self. As histórias carregam 

consigo raízes da tradição oral, que são mais fortes do que a função do registro escrito porque 

resgatam em nós um sentido de experiência que atravessa o ter, o sentir e o perceber uma 

emoção, pois lidam com a necessidade básica do homem de se comunicar e criar uma 

identidade.  

Outra grata surpresa foi trabalhar uma direção em conjunto. Foi uma experiência 

muito rica entrar no universo de pesquisa do colega e ver o outro trazer para a prática sua 

pesquisa teórica e ir percebendo que tudo de alguma forma se complementa. Segundo Pupo 

“[...] ao presenciar o desempenho do parceiro, cada um dos responsáveis adquire condições de 

comentar sua atuação, assim como se conscientiza dos aspectos pessoais de sua própria 

maneira de proceder” (2005, p. 40). Como cada jogo ou programa era coordenado por um de 

nós, os outros dois tinham a disponibilidade de observar de forma mais minuciosa como o 

grupo respondia a cada estímulo, além de poder documentar por escrito ou através de fotos 

e/ou vídeos cada momento do processo.  
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Dando continuidade à pesquisa e ao que foi criado durante esse processo, nosso 

objetivo é o de apresentar esse experimento em diversas escolas, momento em que teremos 

oportunidade de verificar e aprofundar as questões referentes à recepção, dialogando 

diretamente com o público e fazendo reverberar nos atores/performers as trocas e 

compartilhamentos realizados. Esta prática será extremamente profícua e estimulante tanto 

para os atores/performers quanto para os autores. 
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OS CAMINHOS DA VIDEOARTE NO INSTAGRAM: BREVE ANÁLISE 
 

Allex Rodrigo Medrado Araújo1 - UnB 
 

Grupo de Trabalho de Poéticas 
 

 
Resumo 
 
O objetivo do artigo é apresentar ideias e uma conjuntura que esboce os caminhos da videoarte dentro 
do instagram traçando uma linha de fuga entre o conceito de olhar educado para as novas mídias 
digitais através da abordagem da cultura visual. Para tanto, empreende-se na busca de 
desvendar/construir/ o conceito do olhar educado dentro de uma perspectiva contemporânea que aloca 
o sujeito e as imagens em um espaço-tempo diluído, cibercultural. As experiências imagéticas 
cotidianas são agora instagradas, apropriadas, geolocalizadas, virtualizadas, ubíquas e interativas e que 
reconfigura as esferas da Mídia-Arte. Nesse contexto a epistemologia da Cultura Visual segue como 
uma ferramenta que entrecruza e costura esse conceito e alarga os sentidos.  Antes de se incorrer pelas 
questões mais específicas da videoarte e do vídeo, é válido pontuar, que às questões tecnológicas e 
mecanicistas que vieram à tona a partir da revolução industrial contribuíram para uma mudança de 
hábitos, construção de olhares e a uma “visual turn”. Há então, na contemporaneidade, uma expansão 
das mídias, linguagens e uma construção por “análise combinatória” de signos. 
Palavras-chave: Videoarte. Olhar educado. Cultura Visual. Cibercultura. 
 

Introdução 
 

Novos dispositivos comunicacionais foram sendo (re)inventados, novas caixas pretas, 

máquinas do ver e apropriações e experimentações com outras áreas são deslindadas nesse 

percurso. De que forma as imagens do mundo, das obras de arte, dos filmes, da publicidade, 

dos livros, da nossa cultura e de nós mesmos transitam pelos nossos olhos nessa cultura 

digital e afetam ou transmitem informações sociais, códigos culturais, políticos, econômicos? 

Nesse cenário, se para Flusser, o vídeo é uma memória dialógica, e o videomaker, um sujeito 

fenomenológico, como estabelecer uma identidade para o videoartista, que transita entre a 

comunicação e a arte? E mais, na contemporaneidade o lócus artístico e comunicacional se 

dilui a cada dia que se avança o discurso/poética/vida nas redes sociais digitais em que cada 

sujeito possui uma multiplicidade de ferramentas para interação e criação, desfragmentando 
                                                 
1 Doutorando em Artes pela UnB. Professor adjunto nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo na 
Faculdade de Comunicação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Líder e pesquisador no Núcleo de 
Pesquisa e Produção em Audiovisual – NUPPA/Estácio de Brasília. E-mail: allexmeteora@hotmail.com. 
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as fronteiras comuns da arte e de outras áreas, tornando um caos uma doce poesia, um 

universo distópico.  

As redes sociais digitais e os aparatos tecnológicos de visibilidade estão formatando 

outras e diferentes formas de expressão na contemporaneidade e que altera o percurso da 

sociedade e sua produção de visualidades. Nesse contexto é válido ressaltar que há também 

uma reconfiguração das disciplinas do olhar, e claro uma reconfiguração da noção de olhar 

educado.  

A perspectiva da cultura visual em relação ao olhar educado considera “que as 

imagens e outras representações visuais são portadoras e mediadoras de significados e 

posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos nós mesmos 

como sujeitos” (HERNANDEZ, 2011, p. 33). O olhar educado nas/para as redes sociais 

digitais é um conceito que busca responder a maneira como os processos de produção, 

articulação, distribuição nos espaços digitais reconstrói todo um legado das disciplinas do 

olhar.  

Para isso o escopo terá como objeto de breve análise a videoarte na rede social digital 

instagram e uma quantidade de perfis dividida entre àqueles sujeitos que utilizaram a hashtag 

– que é a palavra-chave precedida da cerquilha (#) e utilizada para identificar e auxiliar no 

compartilhamento de conteúdo nas redes – videoarte na descrição de seus perfis. 

A videoarte surge em meados dos anos sessenta e setenta e explode nos anos oitenta, 

devido, talvez, a apropriação de artista à meios de comunicação, transformando essas mídias 

em espaço criativos, com propósitos que vão além de comunicar, mas de expressar, 

desterritorializar. Então a proposta inicial deste artigo é trazer uma breve análise desta 

expressão que se mistura entre arte e comunicação à uma conjuntura que se pauta pelas 

questões da cibercultura, que tem entre outras características de inteligência coletiva, 

apropriação e democratização de conteúdo, ou seja, uma potencialização dos “propósitos” da 

videoarte de outrora.  

 

O olhar educado, a cultura visual e a cultura digital  

No contexto da cultura digital, a epistemologia da cultura visual vem para abarcar, 

como uma arena de debates, pois é um tema de interesse para a arte/educação, comunicação e 
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debates sobre mídias e está diretamente relacionada com os artefatos e objetos artísticos, as 

imagens dos meios de comunicação, expressões populares, rabiscos em paredes, poesias 

visuais, mensagens em muros e toda e qualquer visualidade que se vinculam a própria cultura 

com os de outros povos; os que estão nos museus e os que aparecem nos anúncios; nos 

videoclipes ou nos sites de internet; os que realizam os professores e os próprios alunos 

(HERNÁNDEZ, 2000). 

Há uma grande diversidade e emaranhamentos de posicionamentos, de confrontos e 

frentes diferentes para fortificar as discussões que pairam sobre as imagens, Marilda Oliveira 

(2011) defende em relação à cultura visual, que essa não é “partícipe dos exclusivismos e 

unilateralismos, ao contrário, alimenta-se da dispersão, dialoga com várias perspectivas 

teóricas e metodológicas já que nasceu híbrida” (p. 187). O que é válido ressaltar já que este 

projeto pretende dialogar com frentes diferentes no que diz respeito a produção, percepção e 

experiência imagética: olhar educado, cotidiano, cibercultura, imagem.  

A cultura visual, como campo de estudo transdisciplinar, interessa-se pelas imagens 

artísticas do passado e dos fenômenos visuais de hoje,  
(...) no uso social, afetivo e político-ideológico das imagens e nas práticas culturais 
que emergem do uso dessas imagens. Ao adotar essa perspectiva, a cultura visual 
assume que a percepção é uma interpretação e, portanto, uma prática de produção de 
significado que dependem do ponto de vista do observador/espectador em termos de 
classe, gênero, etnia, crença, informação e experiência cultural. Seus objetos de 
estudo e produção incluem modos de ver, sentir e imaginar através dos quais os 
objetos visuais são usados e entendidos. Consequentemente, as metodologias da 
cultura visual são híbridas, diversificadas, podendo utilizar elementos práticos e 
empíricos bem como abordagens teóricas e criativas. (MARTINS; TOURINHO, 
2011, p. 53).  

A dinâmica que envolve as imagens e seus processos de mediação aqui localizados nas 

acepções de autores da cultura visual (HERNANDEZ, 2000, 2011; MARTINS, 2009; 

MARTINS; TOURINHO, 2011; NASCIMENTO, 2011; CHARRÉU, 2011; FILHO, 2011) 

corroboram com aquilo que Pierre Levy (1999) vai pontuar sobre a cibercultura como 

expressão da construção de um laço social fundado sobre a reunião em torno de centros de 

interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 

cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. “O apetite para as comunidades virtuais 

encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades 
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virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por contato” 

(LEVY, 1999, p. 130).  

Os sujeitos detêm forças e espectros de poder que negociam e resistem a significados 

dominantes, além de inventar outros significados e potencializar as linguagens, e o principal 

significado do ciberespaço é a interconexão geral de tudo em tempo real, a concretização do 

espaço virtual onde as formas culturais e lingüísticas estão vivas.  

O olhar educado funda a noção de que nossas interações com o mundo e nossas 

interações a partir de práticas discursivas que são condicionadas em uma matriz da qual, 

muitas vezes, não podemos escapar. Em contrapartida, aproprio-me da expressão “olhar 

educado”, compreendendo-a a partir de interações, promoções de trocas e intercâmbios de 

experiências. A cultura visual contribui para alargar o espaço fundado de leituras de uma 

noção mais reducionista do olhar educado, pensando-o a partir dos escapes, das resistências, 

das linhas de fuga, e buscando dessacralizar noções normatizadas (MEDRADO, 2012).  

O que está em jogo agora é este olhar educado envolto de outras tecnologias, tais 

como artefatos sem fios, dispositivos móveis digitais interconectados. A virada pictórica a que 

dizia Mitchell e a crítica de Martin Jay sobre os regimes escópicos estão alargados por uma 

fluidez entre uma sociedade da informação, midiática e conectada em rede, em que tudo se 

resume ao código binário. A ordem cultural dos significados, das representações determina 

também, ou se interdependem, a tecnologia. Santaella (2003) se aproxima dos autores da 

Cultura Visual nesse quesito ao focar como “a cultura midiática é responsável pela ampliação 

dos mercados culturais e pela expansão e criação de novos hábitos no consumo de cultura 

(SANTAELLA, 2003, p. 59).  

Deste ponto, podemos então fazer convergências de áreas e pensamentos nesta trama 

que muitos autores se apropriam de cibercultura, e convido para lauda desse conhecimento a 

assertiva de André Lemos, em que 

  
a cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural, a saber o 
compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. 
Não existe propriedade privada no campo da cultura já que esta se constitui por 
intercruzamentos e mútuas influências (LEMOS,2004, p. 11)  
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O modo como vemos depende de como fomos educados por nossa família, nossos 

professores, imagens que vemos na televisão, imagens projetadas no cinema, na publicidade, 

nos museus, nos supermercados, no trabalho e nas mais diversas formas de se relacionar com 

as imagens do mundo e das pessoas (MEDRADO, 2012, p. 67).  

Essas dinâmicas de visibilização que envolvem as performances dos sujeitos são 

caracterizadas pela conectividade, a ubiquidade e elasticidade do tempo e espaço e faz com 

que estes mesmos sujeitos enfrentem um desejo de se auto afirmarem a cada instante de forma 

midiática.  

 
Diferentemente do espaço renascentista, o espaço de fluxo, para usar uma expressão 
de Castells (2000), coloca em xeque a noção de lugar e de contigüidade física, 
instaurando noções como a de ubiqüidade inerente a uma lógica de fluxos de 
informação. Por outro lado, a aceleração tecnológica parece colocar em foco a 
instantaneidade do tempo presente: tempo sem tempo, que rompe com uma visão 
linear, irreversível, mensurável e previsível do tempo. sem tempo, que rompe com 
uma visão linear, irreversível, mensurável e previsível do tempo. (ARANTES, 2007, 
p. 505).  
 
 

O que está em jogo é como e porquê o sujeito nessa conjuntura a partir do seu 

dispositivo móvel produz imagens, as vê, produz seus discursos e buscam representar seus 

cotidianos, os espaços através de um repositório digital de imagens, em que também estas 

pessoas se relacionam, trocam experiências, antropomorfizam, dão volume e criam tantas 

narrativas.  

O espaço do instagram é esta rede social digital centrada em imagens que media e 

oportuniza um espetáculo imagético, com relatos pessoais, com exposições de artistas, com 

pesquisas acadêmicas sobre comportamentos, espaços e tempos a partir de imagens etc.  

A categoria da reciprocidade das redes sociais digitais tem sido úteis nas relações 

sociais do cotidiano local, as relações de poder não são explicitadas, ocultando-se a 

hierarquização como normalidade do social, mas podem converter-se em resistência a 

intervenções externas sobre o seu cotidiano. Mas seria pueril e irresponsável tal informação, 

já que se observarmos as dinâmicas do instagram, por exemplo, podemos ver quesitos como 

quantidade de posts, seguidores, tipo de conteúdo massificado, sem criticidade que dialogam 

com questões de opressão e hierarquização, e a rede não fica não democrática assim.  
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A videoarte no instagram  

 

Além da problemática de postular uma linguagem videográfica, a videoarte não possui 

uma história definida. Mas desde a produção das câmeras portapak em série e sua facilidade 

de acesso por consumidores comuns (artistas), em meados de 1960, podemos perceber a 

utilização e experimentação do vídeo num contexto em que o cinema já se questionava. No 

seu texto “Por uma estética da imagem do vídeo”, Dubois (2004) defende a poética do vídeo  

 
“um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o 
vídeo, esta “antiga última tecnologia”, que parece menos um meio em si do que um 
intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico 
(o vídeo surgiu entre cinema, que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o 
superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil, 
transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em 
um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja 
ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o 
filme e a televisão, entre arte e comunicação etc). Os únicos terrenos em que foi 
verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, 
foram os artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou vídeo 
privado)” (2004,p. 69) grifo nosso.  
 
 

Kátia Maciel utiliza o termo Transcinema “para definir uma imagem que gera ou cria 

uma nova construção de espaço-tempo cinematográfico, em que a presença do participador 

ativa a trama desenvolvida” (MACIEL, 2009, p. 17). Nessa esteira acho legítimo cruzar o 

pensamento de Dubois (1994) com Maciel (2009) para se localizar o espaço da videoarte 

enquanto imagens que (des)legitimam antes de tudo qualidade plástica, estética e formal da 

imagem, numa busca por experimentações e expressões contra-hegemônicas.  

Da mesma forma, Machado (1993) afirma que as imagens videográficas não são mais 

expressões de uma geometria, mas de uma geologia, ou seja, de uma inscrição do tempo no 

espaço. No entanto, Dubois acredita que só podemos pensar o vídeo seriamente como um 

“estado”, estado do olhar e do visível, maneira de ser da imagem. Para o autor  (2004, p. 23), 

o “vídeo não é um objeto (algo em si, um corpo próprio), mas um estado. Um estado da 

imagem (em geral). Um estado-imagem, uma forma que pensa. O vídeo pensa (ou permite 

pensar) o que as imagens são (ou fazem). 
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Neste instante acho válido ressaltar, como elemento contextual do trabalho, a questão 

da cibercultura planetária, conceito desenvolvido por André Lemos (2004) que chama atenção 

para conjunto de processos tecnológicos, midiáticos e sociais que convergem com os 

processos de convergência das telecomunicações, da informática e da sociabilidade 

contracultural.  

Para Lemos “a cibercultura planetária está potencializando o conjunto do que há de 

mais rico e também de mais nefasto nas culturas humanas” (2004, p. 13), o que é trivial 

afirmar sobre a internet como potencializadora de diversos estratos sociais, científicos, 

culturais, a internet aumentou exponencialmente a troca de informações, a construção de 

conhecimento, a difusão de linguagens, como o audiovisual, por exemplo. Na cultura das 

mídias, a que Lúcia Santaella (2003) se refere, temos um ingresso separado, personalizado de 

várias formas, dispositivos e meios que comunicam e auxiliam na transferência de 

informações e iniciam um processo de empoderamento e autonomia, do rarefeiteamento da 

hierarquização dos processos produção e distribuição. 

A videoarte, como pensado por diversos autores, é um elemento que transita entre a 

arte e a comunicação (DUBOIS, 2004), ou seja, entre o processo criativo e o potencial 

criativo do vídeo e o contexto cibercultural possibilita uma massificação e uma 

descaracterização de um ethos já contraversivo do videoartista, ou mesmo do videomaker. O 

que é arriscado afirmar que no contexto do instagram, e pela possibilidade de todos 

construírem narrativas poéticas, amadoras, cotidianas etc, todos sujeitos-avatares são capazes, 

ou são artistas, videoartistas, performatizam e dão outros sentidos as imagens do mundo e 

localizam nas ruas, exposições, paredes, galerias do instagram.  

O que seria bastante forçado afirmar que, mas até crível, dentro de uma lógica 

esboçada aqui, temos hoje – com o advento tecnológico, a cultura de gadgets, o barateamento 

e acesso a dispositivos móveis, a exarcebação das telas e das câmeras nesses dispositivos 

móveis, à características e impactos de uma sociedade do espetáculo e do consumo – um 

sujeito-comum hedonista, diluído em superficialidades, com um vazio informacional, devido 

inclusive, a uma profusão ágil e instantânea de informações e conteúdos “upados” em 

milésimos de segundos e, por fim, com capacidade produtiva de um videomaker/videoartista.  
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Esse sujeito viu no início dos anos 2000 as empresas de tecnologia de dispositivos 

móveis, os celulares, disponibilizaram no mercado os primeiros aparelhos com a tecnologia 

de câmeras fotográficas e videográficas. Logicamente que em termos conjunturais 

potencializou o início de um cenário que vemos hoje, por exemplo, com a expansão dos 

repositórios de vídeo on demand, como o youtube, e a diversificação de funções das redes 

sociais digitais, como as lives no facebook, e o universo das histórias dos perfis do instagram 

e da possibilidade, no início de inserir pequenos vídeos nas timelines dos usuários. Não é 

trivial dizer que a linguagem audiovisual é a grande vedete da sociedade contemporânea, para 

além de mimetizar, ela constrói e legitima as narrativas do cotidiano e travestem de realidade 

e ubiquidade o sujeito-avatar das redes sociais digitais.  

O que se tem hoje é um discurso de apropriação, de (re)invenção do pastiche, dentro 

de uma estética do amador e do espetáculo. As fronteiras entre o que determina ser um 

sujeito-artista, um sujeito-comunicador foram performatizadas por esse olhar educado para o 

digital que potencializa e transmuta todos em todos, do especialista a categorias massificadas, 

massificantes. É um avesso do domínio hierarquizante, quando todos “podem”, ou percebem-

se como seres “atuantes”, produtores de conteúdo por essa demanda de um olhar que se educa 

para os meios digitais, para essas imagens virtuais, que são a realidade de um mundo binário, 

programado, especulado, simulado e performatizado.  

Como breve objeto de análise temos a videoarte no instagram, palavra digitada no dia 

de 9 de julho 2017, na busca do aplicativo. Para os resultados que se seguem foram 

consideradas as palavras “videoarte” e “videoart”, no último caso temos quantidade maior de 

publicações, devido claro ao alcance da língua inglesa.  

 
Figura 1: Captura da tela no aplicativo instagram pela tag videoart 
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Fonte: Instagram, em 9/7/2017. 

 

Como podemos perceber, há um número de tags razoavelmente baixo para os padrões 

de milhares da internet e suas redes sociais digitais. Contudo se pensarmos em termos da 

junção da palavra “vídeo” e “arte” que dentro das áreas de conhecimento aqui estudadas é um 

campo muito específico e de acesso especializado, produzido e utilizado basicamente por 

pessoas que tem esse conhecimento.  

Há uma corrente que pensa o fenômeno da videoarte iniciando com a expansão das 

artes plásticas e da reapropriação dos processos industriais, no acumulo de experiências com o 

audiovisual e o cinema (MACHADO, 2007), nas suas inúmeras bitolas. O que posso perceber 

é que o movimento tem se mostrado nas telas do instagram, como uma forma de potencializar 

o movimento artístico e de relembrar outros artistas da história da videoarte, como, por 

exemplo, o Nam June Paik. 
Figura 2: resultado de publicações pela tag “videoarte” 
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Fonte: Instagram, em 9/7/2017. 

 

O que pude refletir ao ver cerca de 50 vídeos é que há uma apropriação do aparato da 

câmera, que talvez pode ser em sua maioria de celulares, para conteúdos diversos. Há aqui, no 

universo do instagram, uma diversidade de vídeos que utilizam da hashtag “videoart” e 

“videoarte” que trazem imagens com conteúdo de expressões artísticas tais como processos de 

desenhos, com manipulação do tempo da imagem, exemplos de arte digital, com efeitos em 

2D e 3D, vídeos de pessoas grafitando, luzes de refletores piscando, videobooks com 

poesias,vídeos de exposições de artistas na rua ou em galerias, performances visuais etc.  

Por outro lado, há também vídeos de trailers de filmes, filmetes de convite para 

exposições, pessoas brincando, crianças se maquiando, jogando games, vídeos com cunho 

sexual, vídeos com experimentos ecológicos, com receitas e preparos de pratos culinários etc. 

O que se pode notar também que a tag “videoart” ou “videoarte” soma-se a tantas outras na 

maioria das postagens, palavras correlatas a questão da arte, como “videoinstalação”, “art”, 

“artista”. E outras tags que dialogam com os perfis das pessoas, com o conteúdo, tal qual 
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“nudes”, “food”. Nesses números as tags não necessariamente estão no texto do post do 

vídeo, mas nos comentários de outros usuários na publicação, que nomeiam como “art” ou 

“videoart”, o que fragmenta bastante essa busca e a intitulação de videoarte.  

 
Considerações finais  
 

Essa vontade/ desejo de produção imagética, seja de imagens paradas e em movimento 

se dá por conta dessa demanda atual, de uma cultura mediada por imagens, espetáculos, 

hedonismos que aos poucos, desde da década de noventa vem moldando, educando nosso 

olhar. Do ponto de vista desta logística proposta por este artigo, o olhar educado se configura 

no deslocamento e nas desterritorializações dos sistemas de arte e de comunicação, as 

expressões e produções desses dois campos se engendram em rede, em telas móveis, em 

ubiquidade e instantaneidade, e dilaceram o cotidiano e o sujeito. A autora Ivana Bentes que 

possui uma pesquisa profícua sobre a mídia-arte pontua sobre esse cenário de forma 

interessante  
Numa cultura em que a meta-linguagem vai se tornando um aprendizado de massas 
e que Alice atravessou o espelho, percebemos uma pedagogia dos dispositivos que 
vai evidenciando a performance, os meios de construção da subjetividade, e 
explicitando a imagem como construto. Onde somos “imagem entre imagens” se 
construindo, experimentando o mundo de muitos lugares, tornados interfaces, 
mediadores ou ainda figuras do controle. Podemos sublinhar duas dinâmicas 
complementares na constituição das estéticas da comunicação ou da chamada mídia-
arte. De um lado o devir midiático das artes, quando a arte contemporânea se 
apropria dos meios e dispositivos para extrair deles seu potencial estético, 
incorporando ou subvertendo-os em proposições artísticas (instalações, 
performações, ambientes multisensorias, etc). De outro, um devir estético das 
mídias, com a desterritorialização e circulação das imagens, que migram para 
os mais diferentes suportes, criando um cinema- mundo ou mídia-mundo. 
(BENTES, 2005, p. 10.)  
 
 

Nessa trama entre proposta aqui vale relembrar o texto “A genealogia do (não) 

artista”, de Frederico Gomes (2006) que atenta sobre uma produção e vivência artística fora 

da sociabilidade da arte, que acabam agindo fora dos conceitos cristalizadores que 

hierarquizam a prática artística. 
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Resumo 
Este artigo analisa o processo semiótico-artístico de criação fotográfica/fotomontagem de Paula 
Sampaio e Jorge Lima do século XX. As imagéticas de Sampaio pesquisadas neste estudo pertencem 
ao livro “O Lago do Esquecimento” (2013), já as imagens de Lima integram o livro “A Pintura em 
Pânico” (1943). Apesar de criadores imagéticos de séculos diferentes, ambos discutem as mudanças 
identitárias em suas obras, assumindo discursos verídicos a partir do ponto de vista cultural, atrelados 
a situações políticas. Inicia-se com uma reflexão teórica sobre as culturas presentes nos referidos 
ensaios fotográficos/fotomontagens, descrevendo o processo da imagem adicionada à ferramenta do 
olhar criador diferenciado de cada fotógrafo. Para tanto, utiliza-se como suporte teórico e 
metodológico para análise semiótica da imagem os autores Lucia Santaella e Winfried Nöth (2008); 
para falar do gesto de fotografar e da fotografia segue-se as orientações teóricas de Vilém Flusser 
(1985) e Boris Kossoy (2014); para a construção da imagem, Philippe Quéau (1993); o pensamento na 
fotografia, Jacques Rancière (2012) e sobre elementos da estética, Isaac Camargo (1999). 
Palavras-chave: Imagem. Fotografia. Fotomontagem. 

Introdução 

Este artigo é resultado parcial e exploratório, que surgiu do processo de percepção 

entre os artistas Paula Sampaio e Jorge Lima, os quais usam a imagem para criação artística.  

Suas experiências partem de contextos políticos e sociais, assim como de lugares e tempos 

diferentes, em que as concepções e observações compositivas tornam-se imagéticas marcantes 

e montadas, que marcam um contexto artístico. 

No ano de 1985 nasceu Paula Sampaio3. Ao chegar à região amazônica, sua cidade 

escolhida para morar foi Belém do Pará.  Estabilizou-se como profissional na área de 

fotojornalismo e seus trabalhos iniciais foram surgindo na década de 80. Nesse período, 

                                                 
1 Doutorando em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, Atua como membro 
colaborador  dos projetos de pesquisas “Narramazônia” - UFPA/UNAMA e “Interações e Tecnologias na Amazônia (ITA)” – 
UFPA/UNAMA. Atua como Arte – Educador da Educação Básica na Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará 
(SEDUC). E-mail: helderribeiro_pa@yahoo.com.br 
2 Orientador do trabalho. Doutor em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo - 
ECA/USP. Professor da Universidade da Amazônia (UNAMA) desde 2000 onde atua na graduação em Artes Visuais e no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura. Coordenador e curador geral do projeto “Prêmio 
Diário Contemporâneo de Fotografia” no Pará. Atua como Curador Visitante na área de fotografia da Pinacoteca de São 
Paulo. E-mail: marianokf@uol.com.br 
3 Referência: Site da Artista. Disponível: <http://paulasmapaio.com.br/bio/ > Acesso em: 02 out 2014. 
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começou a participar de oficinas de fotografia e, a partir desse momento, seus trabalhos 

ganharam destaques significativos. Assim, foi convidada a participar da comissão de 

repórteres fotográficos do Pará – Sindicato dos Jornalistas (SINJOR). Possui graduação em 

Comunicação Social, pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e especialização em 

Comunicação e Semiótica pela PUC de Minas Gerais. Enquanto fotógrafa/artista obteve 

reconhecimento nacional, participações e premiações em vários salões de fotografia, como: 

Funarte/RJ, Mother Jones Internacional Fund for Documentary Photography /EUA, Fundação 

Vitae e Prêmio Porto Seguro Brasil de Fotografia/SP. Recebeu menções, distinções e 

indicações do IPHAN, Fundação Conrado Wessel, Instituto Marc Chagall, FINEP. Possui 

obras nas coleções do Museu de Arte Moderna de SP, Museu de Arte de São Paulo/PIRELLI, 

Fundación Comillas e ProDocumentales /Espanha, Fifty Crows/EUA, TAFOS/Peru. 

Já o poeta, artista plástico, romancista, médico e político, Jorge Lima4, nasceu no Rio 

de janeiro, em 1953, filho de família rica e investidora nas áreas comerciais. Em 1902 vai 

morar em Maceió para seguir os estudos fundamentais. Já residindo em Salvador, cursa 

medicina em 1908. Volta para o Rio de Janeiro em 1914 e inicia a sua fase de escritor ao 

publicar o livro XIV Alexandrinos. Ao retornar para Maceió continua exercendo sua função 

de médico, no entanto, não deixa a literatura de lado e nem a política, tornando-se deputado 

estadual em 1919. Quando o país passa pela Revolução de 30, ele deixa a política de lado, 

tomando a decisão de se radicar no Rio de Janeiro. De volta à cidade natal, passa a clinicar em 

seu consultório próprio, que também funcionava como ateliê, local que atraía vários 

intelectuais da época. 

No contexto da academia, Paula Sampaio foi alvo de muitas pesquisas. Pode-se falar 

aqui da pesquisa desenvolvida pela Professora Mestre Janice Lima, na Universidade da 

Amazônia (UNAMA), no artigo “Paula Sampaio: uma andarilha entre a floresta e o mar”, que 

se encontra no projeto “Rios de terras a Águas: Navegar é Preciso” (LIMA, 2009, p. 112): 
Em suas fotografias surgem mulheres e homens que migraram de suas cidades de 
origem ou de outros lugares para as localidades que se estendem ao longo dessas 
estradas. Assim, vai colhendo as histórias de vida e registrando o cotidiano daqueles 
que se aventuraram ao desconhecido em busca de uma vida mais digna, trabalho e 
moradia. Mais que pessoas e seus cotidianos, Paula Sampaio captura por meio da lente 
de sua máquina sonhos e vidas.  

                                                 
4 Referência: Site Templo Cultural Delfos. Disponível em: <http://www.elfikurten.com.br/2014/03/jorge-de-
lima.html>. Acesso em: 22 dez 2016. 

1058



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 
Por outro lado, Jorge Lima foi objeto de pesquisa do crítico de arte Tadeu Chiarelli, o 

qual faz parte do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, no artigo “A fotomontagem como ‘Introdução a Arte Moderna’: 

visões modernistas sobre a fotografia e o surrealismo”. Sobre o trabalho de Lima, Chicarelli 

retrata que: 
As fotomontagens de Jorge Lima seguem muito de perto o espírito das fotomontagens 
surrealistas, sobretudo aquelas criadas por Max Ernest: cenas insólitas ocorrentes em 
espaços quase sempre contínuos, oníricos, povoados de seres mutantes, misto de 
mulher e máquina, mulher e animal, mulher e manequim... Pouco estudadas, as 
fotomontagens de Jorge Lima aguardam análises mais detalhadas e conclusivas, muito 
embora elas já tenham sido analisadas no contexto da obra poética do autor. 

 

Como já dito, o objetivo deste artigo é pesquisar os contextos artísticos e semióticos 

da fotografia/fotomontagem, tendo em vista a construção dos elementos estéticos das imagens 

de Paula Sampaio e de Jorge Lima, realizadas em tempos e espaços distintos. As imagéticas 

de Sampaio foram efetivadas na comunidade de Tucuruí, no Estado do Pará, e as de Lima em 

seu ateliê.  

Quanto ao processo de criação das fotografias de Paula Sampaio, pode-se dizer que ele 

parte de sua experiência de vida, da sua história afetada pela rodovia Transamazônica e de 

suas preocupações com as questões culturais, sociais e políticas, relacionadas àqueles que se 

tornaram “invisíveis” e que foram marginalizados pela ideologia desenvolvimentista e 

modernizadora do país. Assim, pretende-se analisar como essa sua opção fotográfica 

reverbera nos ensaios imagéticos específicos ao tema central desta pesquisa, juntamente com 

os textos relacionados ao que aconteceu no Munícipio de Tucuruí, no Estado do Pará, com a 

construção de uma hidrelétrica.  

As fotomontagens de Lima, por sua vez, emergem aparentemente de uma brincadeira 

de colagens entre fotografia e recortes de revistas e jornais, como diz Andrade (1987, p. 9): 

“A fotomontagem parece brincadeira, a princípio. Consiste apenas na gente se munir de um 

bom número de revistas e livros com fotografias, recortar figuras, e reorganizá-las numa 

composição nova que a gente fotografa ou manda fotografar”, que a primeiro instante são 

bisonhas, depois tornam-se fantásticas e imaginativas. 
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Inquietação específica surge neste estudo, isto é, como investigar as abordagens 

usadas pelos artistas em suas criações? Como analisar o contexto estético e político das 

imagens? Para compreender essa complexidade visual, ou seja, o processo semiótico dos 

objetos pesquisados, pensou-se em dialogar com Santaella & Nöth (2008). O gesto particular 

de fotografar e a fotografia em si em Flusser (1985) e Kossoy (2014). A construção da 

imagem por Quéau (1993). O pensamento crítico presente na fotografia por meio de Rancière 

(2012), finalizando com a discussão dos elementos estéticos através da teoria de Camargo 

(1999). 

O artigo divide-se em quatro tópicos, apresentando a seguinte estrutura: Tópico Um - 

Introdução, que traz informações gerais sobre o estudo e o caminho que a pesquisa percorreu. 

O Tópico Dois - As imagens retóricas de Paula Sampaio e de Jorge Lima em tempos 

diferentes. O Tópico Três - A análise imagética através dos gestos, atitude e criticidade 

estética da fotografia/fotomontagem. Por fim, tem-se o Tópico Quatro – Considerações 

Finais. 

AS IMAGENS RETÓRICAS DE PAULA SAMPAIO E JORGE LIMA EM TEMPOS 

DIFERENTES 

Os trabalhos aqui pesquisados expõem pontos de vistas de imagens diferenciadas 

partindo do contexto de criação. Sampaio relata uma reflexão fotográfica de troncos de 

árvores que assumem a complexa interpretação de figuras retorcidas nas áreas invadidas pelas 

águas, na barragem de Tucuruí, imagens presente no livro “O lago do Esquecimento”. A 

artista constrói uma imagem de sobrevivência natural de lugares por onde passou, pois suas 

vivências fazem parte do processo artístico que descreve. Suas imagens apresentam uma 

simbologia imagética que perpassa por uma constante linearidade sofrida como atos 

impensados do homem. 

O trabalho artístico capturado pela fotógrafa Paula Sampaio. A imagem remete à 

impressão de que a erosão foi construída aleatoriamente, vindo à tona uma escultura que toma 

a semelhança de uma imagem feminina. Este aspecto nos reporta à teoria de Lucia Santaella e 

Winfried Nöth (2008), quando retratam que a característica da semiótica reproduz a realidade, 

semelhança ou a casualidade na arte, baseada em linhas de pesquisas de teóricos como Peirce, 
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o qual define a semiótica na fotografia como signos. As imagens de Sampaio ressaltam 

formas icônicas que reverberam em um objeto descritivo imaginário, pois, para Santaella e 

Nöth (2008, p. 108): 
Como imagem, cuja substância de expressão foi produzida através da reflexão da luz 
do objeto por ela retratado numa relação de casualidade, a fotografia parece, para 
alguns, ser o protótipo de um signo icônico [...] Todavia, ou talvez exatamente devido 
a esta evidência da iconicidade fotográfica, muitos teóricos têm enfatizado o aspecto 
da arbitrariedade na fotografia. 

O livro “A Pintura em Pânico”, de Jorge Lima, não apresenta apenas um aspecto 

frenético e arbitrário, mas sim um aspecto educacional do ponto de vista da reutilização de um 

material (recortes), o que no contexto plástico tem importância, principalmente, na fase de 

construção cognitiva de uma criança. A fotomontagem de Lima apresenta-se como figuras 

femininas em meio a campos visuais do cotidiano, como se a imagem saísse do universal para 

o particular. Na imagem a baixo é possível identificar o frenesi de formas. 

A fotomontagem de Lima inspira uma reflexão ampla, não se destina a uma classe 

elitizada. Todo o fantástico fascinante atribui-se a todas as classes que queiram dialogar, 

atrelados a uma lógica, que no mundo da fotografia vem ajudando a se pensar, refletir e agir 

sobre as mazelas da sociedade. O pânico nas fotomontagens de Lima está descrito na 

necessidade de se entender a dialética que vem se revoltando há muito tempo com as divisões 

de classes. Desse ponto de vista, as mensagens de Lima transmitem códigos, que na 

linguagem de Santaella e Nöth (2008, p. 112) podem ser chamadas de multicodificadas, ou 

seja, mensagens que possuem suas próprias codificações, como reafirmado abaixo: 
[...] Codificação “biossociais”, “psicossociais”, simbólicas, retóricas ou linguísticas no 
nível da realidade representada (da analogia referencial), assim como da verbalização 
da imagem independente da fotografia. Apesar desta intervenção do código, 
Lindekens insiste na suposição da autonomia semiótica do código icônico-fotográfico. 
 
 

No entanto, a retórica da fotomontagem de Lima reflete a divisão de classes, uma vez 

que o simbolismo presente nas imagens expressa claramente a opressão social que sofrem as 

classes subalternas, em que as sobras e migalhas são repassadas às camadas sociais mais 

necessitadas e recobertas de preconceitos austeros e discriminatórios. Ele transmite em seus 

trabalhos artísticos a importância de se aplicar as interferências (recortes) nas fotografias, o 

que gera possibilidades de coletivos de imaginário, híbrido e moderno. Para Santaella e Nöth 

(2008) os recortes são conteúdos de “conceituação informativa”, em que a visualidade não se 
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apresenta estruturada em um esquema óbvio, pois, na linguagem natural dos elementos 

codificados, os recortes apresentam-se como algo “ativo-passivo” e, nas verbalizações das 

leituras imagéticas, surgem como algo “puro-impuro”. 

 

Paula Sampaio e Jorge Lima: um gesto fotográfico 

Nas imagens de Sampaio tem-se uma realidade sentida e compreendida absolutamente 

de modo direto, sem utilizar as ferramentas lógicas do entendimento. A análise e a tradição 

estão mais uma vez presentes nas imagens, reportando-nos ao processo cultural que é 

repassado de geração a geração. Sampaio toma isso como um gesto especial no seu processo 

de criação. 

As intencionalidades partem dos lugares de onde o artista obtém seu referencial 

imagético. Para Vilém Flusser (1985, p. 7), são intencionalidades do emissor para o receptor 

que envolvem o processo de imagens com significados, como esclarece no trecho “imagens 

não são conjuntos de símbolos com significado inequívocos, como o são as cifras: não são 

‘denotativas’. Imagens oferecem aos seus receptores um espaço interpretativo: símbolos 

‘conotativos’”. Flusser (1985) ressalta que o olhar vagueia de forma circular na busca de 

identificar os elementos presentes na composição da obra. Como podemos evidenciar na obra 

de Sampaio a seguir. 

É visível no trabalho de Sampaio a forma brilhante como a vegetação vai assumindo 

esculturas retorcidas, o que reflete os caminhos difíceis por onde a artista passou até chegar 

aos lugares visitados, simulando uma aventura sem um destino acolhedor. Porém, a artista não 

mede esforços para obter êxitos em suas capturas fotográficas. Conforme Flusser (1985), 

sobre a imagem técnica, as imagens são ilusórias, a simbologia se faz tão quão a realidade, em 

outras palavras, devem ser decifradas pelo espectador como significado abstrato. 

Já em Jorge Lima as imagens são ilusórias sim, mas partem da análise de um todo da 

composição, que se observadas detalhadamente, veremos que a obviedade não é nítida, 

correspondente aos elementos identificáveis que vão assumindo posto de interpretação 

significativa. Neste contexto, o que seja simbólico ou não, as imagens dos artistas aqui 

referidos replicam à ilusória da não objetividade. Segundo Flusser (1985, p. 10) “a aparente 
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objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois na realidade são tão simbólicas quanto o são 

todas as imagens. Devem ser decifradas por quem deseja captar-lhes o significado”. A 

imagem seguinte de Lima descreve esse processo de decifrar elementos na fotomontagem. 

Estar diante das imagens de Sampaio e de Lima é decifrar elementos referentes a um 

simbolismo abstrato. Tais elementos, quando codificados, representam mensagens textuais 

que aguçam o imaginário, o conceitual e o universal, apoiadas no cultural em que os artistas 

vivem e causando impressões diferenciadas por meios de técnicas utilizadas, no caso de 

Sampaio, como a luz, a cor, a posição de ângulo. Já em Lima, os recortes de revistas, as 

pinturas, as imagens enigmáticas e a proporção de espaço. 

Todos esses pontos acima relatados sobre as fotografias de Sampaio e de Lima 

esbarram também em sentimentos aflorados e retratados em símbolos figurativos e abstratos, 

que partem dos processos particularizados dos artistas, em que seus posicionamentos 

conotativos resvalam nas interpretações do espectador diante da obra. Para Boris Kossoy 

(2014) o emocional faz sentido quando o espectador se depara com fotografias que fazem 

parte de seu passado, o que o permite fazer associações em relação à passagem do tempo, ou 

seja, ao passado narrativo que construiu o presente vivido. 

Essas imagens de Sampaio foram transformadas em metáforas de imagens descritivas, 

argumentadas na simbologia que foi identificada como variações de pensar, dos contextos 

sociais e de expressões do cotidiano relatado pelo povo que viveu as modificações do seu 

habitar. Para Lima, as fotomontagens seriam uma reparação de afronta e vingança aos limites 

impostos, um cala boca na obtenção de conhecimento, em que o homem, com sua 

inteligência, constrói e destrói o mundo ao mesmo tempo. Para Kossoy (2014), essas 

fotografias vão se fragmentando e interrompendo a vida, e se processando em imagens de 

informações. 

Descreve o morador que antes das barragens havia uma área muito bonita com 

atrativos turísticos, como as praias. Já no livro “A Pintura em Pânico”, Lima descreve a 

liberdade poética ao se deparar com contexto da vida e da maturidade, da mistura cultural, 

como a integração do misticismo católico com elementos da mitologia e da filosofia 

metafísica. 
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A ANÁLISE IMAGÉTICA ATRAVÉS DOS GESTOS, ATITUDES E CRITICIDADE 

ESTÉTICA DA FOTOGRAFIA/FOTOMONTAGEM 

 

A fotografia pode ser um constante desenhar, com foco de luz e constrate que fazem a 

diferença na captura da imagem. Luz e contraste são componentes essenciais para a realização 

de técnicas de criação, misturadas às exposições luminosas que são atreladas às superfícies 

sensíveis. Tomando como ponto de referência esta concepção, esta pesquisa vale-se de um 

contexto bibliográfico e imagético para, assim, buscarmos uma compreensão do processo de 

criação artística de Paula Sampaio e de Jorge Lima, em seus livros “O Lago do 

Esquecimento” e “A Pintura em Pânico”. 

Para analisar os trabalhos de Sampaio e de Lima, são considerados eixos norteadores 

ou a representatividade visível quanto às mensagens e abordagens de análise de ordem da 

construção da imagem, conforme Philippe Quéau (1993). Utilizou-se, ainda, Jacques Rancière 

(2012) para o pensamento na fotografia e Isaac Camargo (1999), o qual discute os elementos 

do estético. Esses aportes teóricos contribuíram para compreender as relações entre o gesto de 

fotografar, a atitude e a criticidade nas criações artísticas, dando ênfase às relações de 

linguagens visuais e culturais evocadas por Sampaio e Lima. 
Fig. 1 – Lago de Tucuruí - Tucuruí/PA. 

 
Fonte: Imagem do livro O Lago do Esquecimento, 2013. p. 68-69. 

 

A fotografia acima, que integra o livro “O Lago do Esquecimento”, de Sampaio, 

ressalta um efeito de lembrar novamente, pois, exposta ao olho do observador, reproduz a 

imaginação e transporta construções de fotografar. Na teoria de Philippe Quéau (1993) são 

1064



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

modos de construções das imagens através das linguagens, discursos e significados que 

modificam os hábitos de visualidade e de criação, que são interpretados como um modismo 

passageiro, pois, a relação entre a imagem e a linguagem torna-se algo novo, no qual o 

abstrato pode ser lido como imagem, em que o legível provoca o visível. Foge totalmente das 

representações pictóricas clássicas. 

Tais características relacionam-se com a experiência e estética ressignificadas pelo 

contexto da modernidade e dos relatos capitalistas, em que as narrativas se fazem presentes 

durante todo o processo de captura das imagens, havendo, assim, uma capacidade ou não de 

envolver as narrativas descritas, pois o contexto se modifica constantemente. As imagens, 

enfim, vão além do processo metafórico e adentra de fato nos modelos narrativos por cada 

artista. Nas fotomontagens de Lima, as metamorfoses imagéticas necessitam ter uma síntese 

de conhecimento mais aprofundado no contexto social e político, encaradas como um 

desrespeito aos que tinham a imagens clássicas um referencial de interpretação fotográfica. 

Essas fotomontagens tinham um enfoque inovador que passa pelo o que era considerado 

absurdo ou perspéctico. Para Quéau (1993), elas podem ser consideradas como uma nova 

escrita artística emergida, em que as imagens não são puramente imagens e sim, códigos 

linguísticos que assumem sínteses de linguagens quase vivas. Na fotomontagem abaixo, do 

livro “A Pintura em Pânico”, de Lima, é possível identificar o processo de absurdo e 

verdadeiro, que se aproxima da estética surrealista. 
Fig. 2: A pintura em Pânico (Fotomontagem),Jorge de Lima.. 

 
Fonte: http://www.elfikurten.com.br 

 
O trabalho dos dois artistas trata de processos de identidades próprias, em que os tipos 

de interpretações estão entre a dimensão da presença plástica muito forte e as vivências do 
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social. Assim sendo, podem ser imagens dentro de outras imagens, como algo pensado e não 

pensado, conforme retrata Jacques Rancière (2012, p. 103): “é uma imagem que encerra 

pensamento não pensado, pensamento não atribuível à intenção de quem a cria e que produz 

efeito sobre quem a vê sem que este ligue a um objeto determinado”. Entretanto, na imagética 

de Lima, são jogos de variações e funções numa só composição de fotomontagem, em que há 

o agente passivo e ativo ao mesmo tempo, em outras palavras, a arte e a não arte carrega em si 

dois valores ou poderes: o que apenas observa e o que interpreta aqui a presença da 

pluralidade. Não é identificável no trabalho de Lima um jogo de luz e sombra, motivo que o 

fez escolher as colagens. Tudo em sua obra é elaborado e pensado. 

Em Sampaio a imagética é o diálogo entre o pensado, que vem ser a voz dada à 

comunidade de Tucuruí, e o não pensado, que está na poética narrada e na transposição de 

elementos que compõem suas técnicas e experiência fotográfica (imagens capturadas), e a 

singularidade que se dá, segundo Rancière (2012), baseando-se em Barthes, em três 

momentos: primeiramente pelo dispositivo visual (pictórico), em segundo pelo o tempo 

responsável (identificações estéticas) e em terceiro pela atitude (personagem). Todavia, 

Ranciére (2012, p. 110) reafirma que: 
A pensatividade da fotografia poderia então ser definida como esse nó entre várias 
indeterminações. Poderia ser caracterizada como efeito da circulação entre o motivo, o 
fotógrafo e nós, do intencional e do não intencional, do sabido e do não sabido, do 
expresso e do não expresso, do presente e do passado. 

 

A apresentação dos elementos estéticos visuais das imagéticas de Sampaio e de Lima 

comunga na escolha de usar o preto e o branco, mas difere nas nuances de formas abstratas 

determinadas pelo figurativo, como os objetos (galhos), a água e o concreto. 

Neste contexto, pode-se relatar que existam categorias próprias na apresentação de 

cada artista, que juntas assumem uma linguagem visual e estética, reflexiva e emocional. Para 

Isaac Camargo (1999), a estética pode ser entendida como os valores que sofrem mutação 

com o desenrolar do tempo, juntamente com as concepções dos artistas que também mudam 

conforme o passar do tempo. 

Dentro de uma abordagem fotográfica, a leitura estética não é apenas um olhar 

inocente, mais um olhar envolvido no mundo globalizado. Em se tratando de Lima, suas 

fotomontagens retratam o social e político da década de 40, já Sampaio, em suas narrativas 
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visuais, se preocupa em mostrar o descaso governamental de uma comunidade que foi 

invadida e dilacerada pela ambição do homem em prol da melhoria tecnológica, sem ouvir os 

mais prejudicados, o povo.  Para Camargo (2012, p. 125), a leitura estética “é, por sua vez, 

uma tomada de posição diante do objeto fotográfico, senão diante do mundo, não é isenta de 

tendências, gostos, preferências e paixões, não é um olhar inocente, mas um olhar engajado e 

envolvido no ser e estar no mundo agora”. Por esse entendimento, pode-se dizer que a estética 

de ambos os artistas provém de uma composição bem resolvida plasticamente e, ao mesmo 

tempo, está engajada nas questões sociais que retratam o mundo como algo a ser explorado e 

entendido. 

 

Considerações Finais 

No ensaio fotográfico de Paula Sampaio e nas fotomontagens de Jorge Lima a 

operacionalidade do material e imaterial de suas imagéticas está além do visível 

disponibilizado pelo processo de captura de uma imagem ou de colagens. Prevalece a 

sensibilidade de olhares que evidenciam significados que vão além do estético, do artístico e 

do conceitual, em que a expressividade transcende o referente das imagens. 

Paula Sampaio, com sua leitura fotojornalista, executou um trabalho totalmente autoral 

e documental, mas com perspectivas artísticas fantásticas. Os seus recortes técnicos como a 

iluminação, a composição, o tratamento da imagem é inconfundível e singular. Já Jorge Lima 

é capaz de tornar a colagem imagética em parâmetros sociais discutíveis através da estética 

diferenciada da fotografia como um todo, mas que ganha uma assinatura própria. Ambos os 

trabalhos, legitimados nacionalmente, tornaram-se respeitados no Brasil pelo contexto 

artístico, social e cultural que empreendem. O livro “O Lago do Esquecimento” carrega um 

significado documental de uma comunidade necessitada de amparo governamental, enquanto 

o livro “A Pintura em Pânico”, traz o contexto histórico, relatado em meio às reflexões sociais 

e políticas. 

Essas composições imagéticas de Sampaio e de Lima apresentam-se reveladas e 

identificadas por faces transparentes de cultura, de memória, de visibilidade, tornando-se, 
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assim, ícones de representatividade, em que elementos foram juntando-se para construir as 

imagens como formas de hibridação de território e de experiência de vida. 
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POÉTICAS INFANTIS: UM ENCONTRO COM UM IPÊ 

Maria Leticia Miranda Barbosa da Silva 

Grupo de Trabalho em Ensino 

Resumo 
Crianças fazem arte? Crianças são autoras? Como vivenciam seus processos criativos? Estas e outras 
questões, que me provocam enquanto professora de artes visuais, foram levantadas e problematizadas 
na dissertação intitulada Poéticas infantis: um estudo da criação artística na escola, apresentada à 
Universidade Federal Fluminense, em 30/03/3015, sob a orientação da profª Marisol Barenco de 
Mello. Tal pesquisa teve como objetivo compreender os processos de criação artística de crianças, 
estudantes do Ensino Fundamental I, do Colégio Pedro II, campus SCI, Rio de Janeiro, partindo da 
concepção de que as crianças são sujeitos da cultura e, como tais, são produtoras de cultura. O 
presente texto refere-se ao primeiro capítulo da dissertação citada e apresenta uma atividade realizada 
com os alunos no pátio da escola, diante de um ipê, e leva questões desenvolvidas ao longo da 
pesquisa em diálogo com os enunciados estéticos infantis. O estudo foi realizado a partir dos aportes 
teóricos de Vigotski e Bakhtin e outros interlocutores, enfrentando os conceitos de imaginação, 
alteridade, enunciação artística e autoria, e mostra o processo alteritário da enunciação estética. 
Palavras-chave: Arte. Alteridade. Criação  

Introdução 

Quarta-feira, mês de agosto. Na entrada da escola, um ipê em floração, 

predominantemente rosa. Porém, com um olhar mais atento, era possível identificar seus 

brancos, azuis, violetas, cinzas, etc. Deslumbrante e repleto de flores, ele esperava os alunos e 

professores que chegavam para mais um dia de aula. Parecia um dia especial, com aquela 

árvore enorme dando boas-vindas ao mundo, que entrava aos poucos e invadia a escola. 

Grande era a árvore, pequenas eram as folhas que dela se desprendiam, ganhavam 

liberdade e dançavam a dança do vento. E assim, com os raios de sol, a coloração que 

irradiava da árvore pintava a sombra de violeta e envolvia todo o ambiente em pura luz.  

Impossível ficar em sala de aula. Convidei as crianças, vinte e cinco alunos do 

segundo ano do Ensino Fundamental I, T.205, do Colégio Pedro II, sete/ oito anos, para uma 

aula fora da sala, em um ambiente diferente daquele a que estavam habituados. As pranchetas 

saíram do armário, o lápis de cor e os papéis juntaram-se aos braços dos alunos e fomos para 
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o refeitório, localizado em frente à árvore. O refeitório, que as crianças usam para lanchar, 

fica na entrada do colégio, é um espaço com oito mesas, com seis cadeiras em cada. É um 

ambiente bem amplo e aberto, pois só tem uma parede ao fundo e o teto. Fica bem distante da 

sala de artes - um corredor com quinze salas distanciam um do outro. 

Os alunos entraram correndo pelo refeitório, pois sair de sala já é uma aventura para 

eles. Cada um procurou um lugar adequado, acomodando-se e ocupando o espaço livremente. 

Atraídos pelos colegas e suas afinidades, formaram grupos delimitados pelas mesas dispostas 

no ambiente. De repente, alguns olharam a árvore e foram impactados pelo que viam. 

Pedi que cada um observasse o ipê. Desnecessário, uma vez que imediatamente todos 

se extasiaram diante da árvore. Com olhares curiosos, espantaram-se naquele momento, no 

encontro com um ipê rosa na entrada da escola. As crianças atravessaram aquele pátio pela 

manhã, passando ao lado da árvore, mas não repararam suas flores. Um perguntou: “Quem 

colocou essa árvore ali?”. “Nunca vi isso aí!”, exclamou o outro. Elas começaram a falar 

sobre o que viam, deram opiniões sobre o ipê. Apontavam, com braços e dedos esticados, e 

exclamavam: “Parece um pompom rosa!”, “Muito linda!”, demonstrando grande admiração. 

Por alguns instantes, refleti sobre esse olhar desatento e anestesiado, olhar distraído, 

que anda pelo mundo, dominando-nos e que, muitas vezes, faz-nos olhar sem ver. Refleti, 

também, sobre o meu gesto de apontar, gesto que fez existir para o outro o que não existia. A 

árvore não existia para eles até o momento em que eu apontei. Os dedos apontados para a 

árvore, tanto o meu como os das crianças, pareciam demonstrar o transbordamento do que 

cada um vivenciava, como se a experiência daquele momento precisasse ser compartilhada. 

 Expliquei que o ipê sempre esteve ali, mas que, em uma determinada época do ano, 

ele floresce, ficando coberto de flores. Alguns são rosas, outros amarelos, brancos, roxos, há 

vários tipos de ipês.  

Depois da conversa com o ipê, sugeri que cada um fizesse um desenho, para manter o 

diálogo. Os alunos começaram a criar. Lápis, olhos, mãos e risos. Conversando sobre diversos 

assuntos, brincando, rindo e cantando, cada aluno foi trabalhando e riscando. Com traços 
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firmes, linhas, cores e formas foram surgindo e preenchendo o papel. O papel branco 

convidava. Árvores nasciam.  

Fui passando e olhando os trabalhos sendo realizados pelos alunos, como sempre faço 

e resolvi fotografar. Fotografei um, depois outro e assim por diante. 

Enquanto fotografava, meu olhar foi deslocado. Saindo daquela situação do cotidiano 

da escola, vi novas formas pelo enquadramento da máquina. Fui percebendo os enunciados 

sendo elaborados pelas crianças, em seu processo de construção. Acompanhei tudo de perto, 

um a um, não depois de prontos e acabados, como sempre fazia nas aulas. Pela primeira vez, 

olhei para aquelas produções na gênese do processo de criação. E mais, fui percebendo cada 

desenho em relação aos desenhos dos colegas feitos no grupo. No processo, pude notar o 

quanto havia de coletivo em cada criação, mesmo identificando os aspectos singulares de cada 

aluno. 

Não existia um acordo explícito de um trabalho em equipe, porém, mesmo cada um 

fazendo o seu desenho, sem a intencionalidade de realizar um trabalho coletivo ou de “copiar” 

o desenho do colega, as produções entraram em diálogo dentro do grupo de trabalho! E os 

grupos, por sua vez, elaboraram enunciados diferentes uns dos outros. 

Fig. 1. Desenho de Larissa e Maria Clara 

 
Fonte: A autora. 

Fig. 2. Desenho de Júlia, Geovanna e Karine 
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Fonte: A autora. 

Fig. 3. Desenho de Lucas W., Luis Danilo, Pedro Henrique e Rodrigo 

 

Fonte: A autora. 
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Fig. 4. Desenho de Emanuelle, Ana Gabriela, Thaynara, Ana Beatriz e Rayssa 

 

Fonte: A autora. 

Fig. 5. Desenho de Gustavo, Lucas Garcia, João Pedro, Luigi e Tawan 

  

Fonte: A autora. 
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Fig. 6. Desenho de Marina, Giovana e Marya Júlia 

 

Fonte: A autora. 

Achei que poderia ter perdido alguma conversa entre as crianças, pois parecia tudo 

combinado nos grupos. Não cabia pedir que repetissem a atividade, porque, mesmo que eu 

solicitasse a tarefa de desenhar a árvore novamente, acredito que sairiam produções 

diferentes. Um enunciado nunca se repete, já que a vida é feita de atos únicos e irrepetíveis. 

Se tivesse feito esse pedido, penso que fariam uma outra criação. Assim, realizei a mesma 

proposta com a outra turma, composta, naquele dia, por 24 alunos da mesma série e idade.  1

O processo com a t.201 aconteceu de forma bem parecida. Os alunos não combinaram 

de fazer um trabalho em grupo. Cada um revelou sua singularidade e, ao mesmo tempo, 

participou de um processo coletivo de criação. Cantando músicas, contando piadas, falando 

de futebol, resolvendo conflitos do recreio, etc., eles iam desenhando- criando. 

Frequentemente recorro a Vigotski, a fim de aprofundar minha compreensão sobre os 

processos criativos dos alunos, seus desenhos e produções nas aulas. Em seu estudo sobre a 

imaginação ou fantasia – ele usa sem distinção esses dois termos – , o teórico afirma ser essa 

uma atividade combinatória ou criadora, realizada pelo cérebro humano, capaz de fazer novas 

combinações, a partir de elementos de experiências anteriores, objetivando criar algo novo. 

 Os desenhos de todos os alunos encontram-se na dissertação.1
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Através dessa “capacidade vital” que todos possuem, o homem produz conhecimentos 

científicos, técnicos e artísticos. Para ele, a imaginação desenvolve-se em um processo lento e 

gradual, de formas mais simples para mais complexas, não como resultado de um processo 

súbito, como muitos acreditam. Essa capacidade combinatória está diretamente ligada à 

realidade, em especial, ao acúmulo de experiências vividas (Vigotski, 2009). 

Para analisar o mecanismo psicológico da imaginação, Vigotski apresenta quatro 

formas que mostram a relação entre a atividade da imaginação e a realidade. A primeira e 

mais importante, em sua concepção, consiste no fato de que a fantasia sempre opera com 

elementos da realidade, presentes no sujeito através de suas experiências anteriores.  

Deparamo-nos, então, com a primeira e a mais importante lei a que se subordina a 
atividade da imaginação. Essa lei pode ser formulada assim: a atividade criadora da 
imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência anterior 
da pessoa, porque essa experiência constitui o material com que se criam as 
construções da fantasia. Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material 
está disponível para a imaginação (VIGOTSKI, 2009, p.22). 

A segunda forma consiste no fato de que algumas imagens são criadas a partir da 

experiência vivida e compartilhada pelo outro. A terceira forma de relação entre imaginação e 

realidade, para Vigotski, é de caráter emocional. Destaca que o sentimento se encarna em 

imagens que, por sua vez, influem nos sentimentos. E, finalmente, a quarta forma apresentada 

consiste na criação de algo novo, que jamais existiu na experiência humana e se torna 

realidade, passando a influir sobre outras coisas. 

Seja uma imagem criada a partir de um sentimento, de experiências alheias, ou de algo 

completamente novo, o fato é que, em todas as formas apresentadas, a imaginação sempre 

opera, recombina e reelabora elementos de experiências anteriores, de experiências vividas 

pelo sujeito. Essa reelaboração complexa, que se desenvolve em um processo de dissociação e 

associação das impressões percebidas, é movida tanto pelo sentimento quanto pelo 

pensamento.  
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Uma outra questão que pode ser levantada na busca de compreensão da situação 

apresentada refere-se ao conceito de imitação. Vigotski (2012) considera a imitação não como 

um ato mecânico e automático do homem, mas como um ato ativo e consciente realizado pelo 

sujeito. A imitação, atividade especificamente humana, baseia-se na compreensão da operação 

intelectual da qual se imita. Mesmo sabendo que a imitação assume formas mais complexas 

no decorrer do desenvolvimento humano, formas que não poderão ser aprofundadas neste 

trabalho, poderíamos pensar nesses desenhos, feitos pelas crianças, como atos de imitação? 

Eles estavam imitando a árvore e/ou o gesto do colega? Como a imitação das ações dos outros 

entram na criação das crianças? 

Perceber esses desenhos como acabamentos singulares e em diálogo com o outro, faz-

me recorrer a Bakhtin. Seria a criança autora nesse processo?  

Olhando para os desenhos dos ipês, observamos como cada criança criou um 

acabamento único e singular. Identificamos como o traço de uma árvore dialoga com o traço 

criado pelo colega, como as crianças foram transgredientes a cada elemento do desenho, sem 

perderem a sua singularidade. Os elementos do enunciado de uma criança atravessam o 

enunciado da outra, e cada traço está para além do seu próprio enunciado. Desta forma, 

poderíamos pensar esses desenhos como produtos culturais elaborados ativamente pelas 

crianças? Poderíamos dizer que elas são autoras nesse processo? Seriam essas produções 

obras de arte? 

Quarenta e nove crianças, quarenta e nove desenhos. Decidi dialogar com essas 

produções para aprofundar algumas questões. 

Desenvolvimento 

Para iniciar uma reflexão, objetivando ampliar minha compreensão sobre a situação 

apresentada, escolhi um desenho de um menino e de uma menina da T.205, de grupos de 

trabalho distintos.  
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Após observar cada uma das duas produções escolhidas, individualmente, coloquei-as 

em diálogo com as produções dos outros colegas do grupo no qual estavam inseridas, a fim de 

cotejar os textos.  

Procurei, com Bakhtin, olhar para os desenhos e para aquele momento vivenciado por 

todos, a partir das noções de autoria, estética, dialogismo e alteridade. E, com Vigotski, 

busquei compreender os processos de imaginação e vivências das crianças. 

Observando cada desenho destacado dentro do grupo total de alunos, notamos que não 

existe um igual ao outro. Cada desenho foi único com seu traçado, gesto e cor, mesmo 

possuindo um elemento visual referente. 

Segundo Bakhtin (2011), cada ser humano é único e ocupa um lugar também único no 

mundo. E, desse lugar que ocupa, tem um horizonte de visão que nenhum outro sujeito jamais 

terá. Para o filósofo, mesmo que tentemos aproximar o olhar para ver bem de perto o que o 

outro vê, uma total fusão seria impossível. Seremos sempre sujeitos diferentes, vendo o 

mundo de pontos de vista também diferentes. Juntar duas visões seria mais uma duplicação de 

vidas. Seria impossível. 

Entretanto, apesar de sermos singulares, constituímo-nos de vozes múltiplas, de 

diálogos ininterruptos estabelecidos com a vida. Desde o momento em que nascemos, 

vivemos inseridos em um complexo de interações sociais. O que pensamos, vemos, sentimos, 

falamos, etc., é elaborado dentro dessa rede da qual fazemos parte. O outro é presença 

fundamental na nossa constituição. 

Assim, a forma pela qual vemos e respondemos ao mundo é singular, mas, ao mesmo 

tempo, social. Cada enunciado nosso é formado por vozes alheias, enunciados outros. E essa 

rede de comunicação só acontece porque é mediada por signos, compartilhados dentro de uma 

dimensão histórica, social e cultural. 

Observando os desenhos das crianças, é possível ver essa relação. A cor azul para o 

céu, a cor amarela para o sol, a linha verde do chão, etc. são abstrações, convenções com as 

quais as crianças da nossa cultura compartilham e nas quais se inserem ao nascer. Por toda 
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parte vemos desenhos e imagens ao nosso redor, em cartazes, meios de comunicação, nos 

murais na escola, configurando uma sensibilidade da qual fazemos parte.  

Os alunos, através de linhas, cores, formas e materiais, como lápis e papel, criaram 

enunciados, deram uma resposta singular a uma solicitação, usando signos socialmente e 

culturalmente construídos. Nesse fazer criador está implicada a história da humanidade, a 

história das tecnologias, do lápis, do papel, do ato de desenhar e muitas outras relações, sem 

as quais não seria possível que estes desenhos objetivassem-se dessa forma. Em outras 

culturas, com outros suportes, outros materiais, outros signos, talvez surgissem enunciados 

bem diferentes.  

Vigotski (2006, 2010) destaca, também, que, ao procurarmos entender como os 

elementos e as situações do meio interferem no desenvolvimento da criança, não devemos 

analisar o meio como algo absoluto, mas devemos considerar que o meio e a criança formam 

uma unidade indivisível, a qual ele chama de vivência. A vivência da criança é aquela simples 

unidade sobre a qual é difícil dizer se representa a influência do meio sobre a criança ou uma 

peculiaridade da própria criança. (Vigotski, 2006, p.6).  

Para ele, não existe dicotomia, não há um meio exterior se impondo ou interagindo 

com o mundo interior da criança. O que há é uma unidade, a vivência, e é nessa concepção 

que devemos pensar esses desenhos elaborados, como uma unidade, uma vez que não se 

referem nem só ao meio, nem só à criança, mas aos dois indivisivelmente, em uma unidade 

dialética entre o sujeito e o mundo.  

Os desenhos produzidos pelos alunos mostram-nos que eles não se ocuparam de 

buscar o traçado “real” do objeto, no caso, a árvore. Pelo contrário, mostram que eles 

reelaboraram criativamente suas vivências, na relação com o meio. Cada um deu um 

acabamento singular e único a uma experiência vivida. 

Porém, mesmo vendo que cada um realizou um enunciado singular, a partir de um 

diálogo com o coletivo, chamou minha atenção ver a forte presença do gesto do “outro” no 

fazer criativo dos alunos no ato da criação. Parecia uma criação coletiva. 
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O fato de terem criado enunciados tão próximos, dentro das mesas de trabalho, coloca 

em evidência que esses enunciados visuais não foram “expressões” de uma imagem prévia de 

árvore, formulada em suas mentes e materializada em linhas e cores no papel. Entendendo 

expressão como “tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira no 

psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda de algum 

código de signos exteriores” (Bakhtin, 2009, p. 115), não foi isso o que aconteceu. Os 

desenhos foram resultado de um processo de criação, cuja construção se deu no ato do fazer, 

um olhando o que o outro criava, usando também o “outro” como referência. 

As crianças parecem ter dado acabamento a uma vivência. No processo criativo, 

objetivaram a relação de alteridade, relação que constitui os sujeitos (Bakhtin), em um ato 

responsável, dando uma resposta ao mundo. Ficou forte a presença do “outro” em cada “eu”. 

Uma célula: eu-outro. O “outro” alterando o “outro”, interpenetrando sem perder sua 

integridade. 

Os desenhos, enquanto enunciados de um diálogo, não podem ser compreendidos a 

partir da perspectiva de um sujeito falante, como algo individual. O parâmetro para a 

elaboração desses desenhos foi o “outro”, o que o colega estava fazendo e criando no 

momento, respondendo a uma solicitação da professora. Todas as crianças foram sujeitos 

ativos nesse processo, nessa corrente comunicativa, em que a situação e os participantes 

determinaram cada enunciação (Bakhtin, 2011).  

Uma esticada de olho para o colega, uma chegada de ombro para o lado, uma parada 

para conversar com o amigo da frente era o suficiente para a linha que percorria o papel 

mudar de curso e seguir em outra direção, fazendo surgir uma nova forma. O olho esticado 

para o lado é a própria coletivização do pensamento, é o momento em que o “eu” se amplia e 

os sentidos se elevam no momento do ato vivido. É a alteridade. 

As árvores desenhadas pelas crianças não parecem revelar um discurso científico ou 

funcional da árvore. Os alunos não se ocuparam de realizar uma descrição da árvore, de dar 

um depoimento imagético sobre a árvore, de falar de sua função, utilidade ou características 

físicas. Eles não se preocuparam com o traçado real da árvore, em copiá-la.  
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Sempre acreditei estar contribuindo para ampliar o repertório visual dos alunos, 

proporcionando-lhes vivências que lhes permitam ter contato com imagens visuais diversas, 

sensibilizá-los para as cores e formas do mundo, em uma tentativa de ampliar seus repertórios 

e oferecer mais elementos para suas criações. Porém, em alguns desenhos, a árvore rosa, viva, 

na frente deles, com flores voando ao vento, sua sombra rosada, a brisa que provocava, não 

foi o elemento predominante na criação. A força do fazer do outro foi mais evidente. A criação 

foi social e  o outro, com seu ato vivido, foi repertório de criação. 

Considerações 

Com a atividade com o ipê, realizada com as crianças, percebi o quanto elas criaram 

seus desenhos em um processo social, como palavras alheias tornam-se próprias-alheias. 

Observei o quanto cada uma se alterou em seus atos éticos e estéticos. 

Quando juntos, os alunos criam, se alteram, em uma forte rede comunicativa 

acontecida na fala, no gesto, no tom, no riso e no olhar. Quando desenharam, as crianças 

participantes desse diálogo, não apenas usaram repertórios anteriores, como também usaram o 

ato do outro como repertório de criação. Cada uma chegou a esse encontro de palavras repleta 

de sentidos, os quais foram ampliados em uma rede de forças e contradições. O encontro eu-

outro não foi uma simples soma ou junção de diferenças, mas uma transformação de sentidos 

ocorrida pelas contradições vivas. As crianças se penetram, se afastam, se penetram e se 

afastam, criando seus acabamentos, em um movimento constante, alargando horizontes, 

alargando consciências. É tensão entre o singular e o plural. O mesmo e o diferente estavam 

no mesmo evento. O enunciado elaborado por cada uma das crianças não ocorreu no âmbito 

do individual, e sim no coletivo, como todo enunciado, é sempre ação social, onde há pelo 

menos três. A arte se revelou evento, acontecimento. As crianças formaram um corpo social 

de criação, em que um falava e o outro desenhava; um desenhava e o outro olhava, um olhava 

e todos riam, enquanto riam, criavam. 
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No diálogo com a arte, o outro entra na interação estética, participando da recriação da 

obra, mediante uma contemplação criativa conjunta. Entramos com nossa escuta, com nosso 

sentimento/fantasia, com nossa unicidade, na brecha criada pelo autor pelo distanciamento 

entre o autor e o herói. A arte exige resposta, participação criativa. Sei que preciso levar essa 

reflexão a outras formas de arte. Porém, nos desenhos dessas crianças, identifiquei indícios 

desses enunciados.  

 Esta pesquisa, em uma escola no Rio de Janeiro, não pretendeu criar verdades, apenas 

compreender a poética infantil no diálogo com um grupo de crianças. Pretendeu um diálogo 

com o poético da vida, diálogo pertencente a todos, aos humanos, incluindo as crianças, que 

respondem ao mundo, de forma ética e estética.  
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Grupo de Trabalho de Poéticas  
 
Resumo 
Ao considerar a produção artística realizada dentro do ateliê este trabalho busca tratar sobre o percurso 
que originou o livro de artista, In Memorian, objeto apresentado e exposto como trabalho final para 
diplomação em Artes Plásticas Bacharelado pela Universidade de Brasília (UnB), em 2015. A 
produção desse trabalho é resultado de um percurso que decorre das experimentações de materiais, 
resultado de um processo de pesquisa realizado no período de 2010 a 2014, no Laboratório de 
Materiais em Artes – Leme Maquete de produção de materiais artísticos dentro da Universidade, uma 
espécie de ateliê-laboratório, coordenado pela Professora Doutora Thérèse Hofmann Gatti. Assim ao 
expor esse percurso e o desenvolvimento da proposta também é pretendido reconhecer o espaço do 
ateliê como um ambiente de pesquisa e investigação para o desenvolvimento dos trabalhos artísticos. 
A importância dessa abordagem se deve ao fato de que a pesquisa muitas vezes nos parece nebulosa 
devido à falta de conhecimento metodológico, principalmente nas pesquisas direcionadas às práticas 
artísticas. Sendo necessário que os estudantes da área de Artes tenham contato mais efetivo com a 
disciplina de Metodologia Científica aliada a métodos de investigações artísticas como forma de sanar 
problemáticas relacionadas à estruturação e elaboração de pesquisas. Para que estes possam registrar e 
expor seus percursos poéticos através de comunicações textuais.  
Palavras-chave: Processo; Vivência; Materiais em arte. 

Introdução 

O percurso de experiência e contato com a produção de materiais a que essa pesquisa 

se direciona refere-se tanto ao trabalho monográfico, Memória: partículas em Suspensão 

(OTANÁSIO, 2015) quanto ao livro de artista, In Memorian exposto na Galeria do Espaço 

Piloto na Universidade de Brasília em 2015. Um trabalho prático e teórico que se desenvolveu 

a partir do primeiro semestre de 2010 na disciplina de Materiais em Artes I e o segundo 

semestre de 2014 durante a disciplina de Ateliê II, no curso de Artes Visuais na Universidade 

de Brasília. Período que estrutura e revela como ocorreu a proposta para o trabalho de 

                                                 
1 Mestranda em Educação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB) no Programa de Pós-Graduação 
do Instituto de Artes Visuais. Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). 
2 Doutora em Desenvolvimento Sustentável (2008) pelo CDS/UnB e Mestre em Arte Tecnologia da Imagem pela 
Universidade de Brasília (1999). Professora Adjunta Dedicação Exclusiva do Departamento de Artes do Instituto 
de Artes da Universidade de Brasília.   
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diplomação em Bacharel, a partir da experiência no ateliê-laboratório, com o giz pastel seco e 

principalmente com suas matérias primas: o pigmento e o aglutinante. 

Nesse processo de produção artística, o espaço do ateliê pode proporcionar 

experiências que servem ou serviram de base para propostas de trabalhos poéticos futuros. No 

entanto, quando se fala em ateliê é preciso especificar de qual se fala, uma vez que há uma 

série de linguagens relacionadas à área de arte que utilizam esse espaço para produções 

artísticas que se desdobram em pesquisas acadêmicas. Nesse sentido, tal ambiente também 

pode ser encarado como um laboratório.  

Aqui o espaço do ateliê será abordado a partir da produção dos materiais que 

envolvem o conhecimento de uma série de matérias-primas que proporcionam a base para 

tintas e bastões, entre outros materiais utilizados para a produção de produtos que antes não 

eram vistos como a obra em si. Por esse motivo, ao nos referirmos à matéria-prima iremos nos 

deparar com cores, texturas e odores, aspectos que podem ser encarados como produto final e 

não apenas como a base para a produção de uma tinta ou um bastão, por exemplo. 

A abordagem desse percurso decorrente de uma pesquisa realizada como trabalho final 

de graduação para a obtenção do título de Bacharel em Artes visuais pode elucidar algumas 

problemáticas decorrentes do processo de pesquisa e criação relacionada à proposta do 

trabalho poético direcionado aos graduandos de Artes Visuais, sejam eles (as) do bacharelado 

ou da licenciatura.  

 

A pesquisa e a prática  

Maia (2008) aponta que os estudantes da graduação têm dificuldades na elaboração e 

execução de propostas de pesquisa científica, seja pela estruturação do trabalho em si, ou 

pelos procedimentos a serem desenvolvidos para a sua realização. Por esse motivo, aborda a 

importância da disciplina de Metodologia Científica durante a formação, sem deixar de 

considerar que a falta de princípios para o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo 

advêm de uma lacuna proporcionada pela formação básica. 

Assim, ao pensar no ato da pesquisa, o ponto de partida muitas vezes está na seleção 

de um complexo material bibliográfico que constitui uma trama de argumentos para 

estruturação da base de investigação. Braga (2005) estabelece que, para estruturar um projeto, 
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deve haver uma série de reflexões baseadas em argumentos inter-relacionados na revisão 

bibliográfica. Porém, durante algumas práticas seja de pintura, escultura, desenho ou na 

produção de materiais, entre outras linguagens, na graduação os estudantes são levados a 

experimentar sem a preocupação com os métodos ou técnicas. Diante disto, questiona-se 

como se estrutura tal trama de argumentos dentro do ateliê? 

Assim o presente trabalho procura mostrar, que essas reflexões também podem ocorrer 

no espaço do ateliê-laboratório de arte. Com o argumento que o processo de pesquisa não 

começa só por uma base bibliográfica e teórica de autores e autoras, mas também pela 

sensibilidade como consequência da experiência, que aguça as observações a partir de uma 

prática. Sendo preciso desmistificar a hierarquização dos processos de pesquisa. 

As sensibilizações que ocorrem no espaço do ateliê se proliferam para fora dele, a 

partir de olhares já aguçados que procuram de modo passivo os componentes para o trabalho 

de produção artística. O que Ostrower (1990) vai entender como um acaso, que durante o 

processo de criação e investigação ocorre não de forma imprevista, devido uma expectativa 

inconsciente, latente, resultante da sensibilização ocorrida no espaço de criação. 

No entanto, o que podemos entender como prática? O que os (as) estudantes da 

graduação do curso de Artes Visuais entendem como prática? Seria só o fato das produções 

dentro dos espaços dos ateliers? Ou estes entendem a escrita como prática também? Entre 

esse entendimento do que seria algo prático ou não, se constrói um abismo daquilo que se 

arquiva na estrutura de ações, objetos e experiências em contraposição ao que se arquiva em 

estrutura textual.  

Uma separação entre a prática e a escrita que dificulta a elaboração dos textos exigidos 

pelo sistema acadêmico. Que acaba por refletir no processo de criação e de investigação 

artística, uma vez que este pode ocorrer de maneira fluída. Situação que representa uma 

grande dificuldade, pois é nesse momento que há a exigência da trama teórica para o 

estabelecimento de conexões com a produção poética.  

Por outro lado, a Metodologia Científica talvez não atenda a produção poética, pois na 

estrutura da primeira se busca comprovações para hipóteses levantadas, preocupando-se com 

uma pesquisa de caráter positivista onde é estabelecido que as observações e ações fossem 

passíveis de replicação e que não demonstrem mais de uma variável (MAIA, 2008). 
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Talvez esse aspecto demonstre a falta de uma relação entre esses dois tipos de 

produções, de forma que a prática e a teoria não sejam encaradas como ações opostas. Na 

busca de compreender que o trabalho artístico comete um equívoco quando se reduz e se 

submete às estruturas de apresentação de outras áreas do conhecimento (BUTI, 2008).  

Nesse sentido, entende-se que a Metodologia Científica não atende às propostas 

poéticas ao exigir uma única resposta, um único caminho. A metodologia em si, como método 

de organização do trabalho, é de grande importância, mas dentro do trabalho poético esta deve 

buscar um diálogo e não uma avaliação de hipóteses.  

Flusser (2010) coloca que a escrita pode estabelecer a orientação do pensamento e do 

que se sabe, sendo que o ato de escrever é uma ação que envolve a organização de sinais e 

composições, assim como faz um desenhista. Logo, esta ação é uma prática e, nesse sentido, 

talvez a pesquisa artística relacionada à escrita possa ficar mais acessível durante o processo 

de criação e investigação poética.  

 

A Importância das Vivências/Processos 

De acordo com as vivências relatadas para a estruturação do trabalho monográfico, 

Memória: partículas em Suspensão (OTANÁSIO, 2015), durante o primeiro semestre de 

2010 a disciplina de Materiais em Artes I, ministrada pela professora Daniela Oliveira, foi 

apresentada como uma introdução à produção de diversos materiais, o que era configurado 

como um universo de matérias- primas que poderiam ser transformadas em agentes líquidos, 

sólidos e viscosos, com a possibilidade de experimentação de várias texturas. Sendo que uma 

das palavras-chaves desse semestre era “explorar” no sentido de se entender o que era 

produzido e qual seria sua aplicação. 

Posteriormente à disciplina, é colocada a importância da continuação dessa exploração 

que ocorre quando Otanásio (2015) tem a oportunidade de atuar como monitora da disciplina 

e por consequência estabelecer o vínculo como bolsita/estagiária durante quatro anos no 

Laboratório de Materiais em Artes – Leme Maquete, sob a supervisão e orientação da 

professora Dr.a Thérèse Hofmann Gatti, com o intuito de dar continuidade a pesquisa sobre 

aglutinantes e pigmentos relacionados ao giz pastel seco, vivências que seriam base para a 

proposta poética produzida como trabalho final para área de Bacharel. 
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O que é ressaltado aqui é que dentro do ambiente acadêmico há diversas 

oportunidades para desenvolver desdobramentos de trabalhos elaborados em disciplinas que 

compõe o fluxo da grade de formação. E que essas oportunidades também se estabelecem no 

contato e no conhecimento de programas que visam o patrocínio de pesquisas durante a 

formação como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Um 

espaço que foi utilizado por Otanásio (2015) duas vezes, sendo a primeira por vieses técnicos 

relacionados ao material e a segunda com um direcionamento ao ensino de arte. Isso durante o 

processo e vivência da pesquisa do material giz pastel seco. Esse fato demonstra que essas 

vivências podem proporcionar para os (as) estudantes a aproximação de questões e processos 

da pesquisa efetiva. 

Com o prosseguimento da formação na área de Bacharel Otanásio (2015) teve que 

modificar os direcionamentos e métodos de pesquisa, já que encarava o material giz pastel 

seco de forma mais técnica isso porque durante as disciplinas de Ateliê I e II. Principalmente 

durante Ateliê II, sob a orientação do professor-artista-pesquisador Geraldo Orthof houve a 

provocação para a quebra da atenção que era direcionada ao material pesquisado. O que 

possibilitou perceber possíveis desdobramentos a partir do pigmento e do aglutinante. 

Desse modo, as produções realizadas durante a disciplina de Ateliê I já indicavam que 

havia um interesse, ainda tímido, em repensar o material a partir da relação com a palavra 

rastro. O que se tornou fundamental para o desdobramento da pesquisa poética. Uma vez que 

é relatado que durante a manufatura do material giz pastel seco foi notado que o campo de 

trabalho ficava sujo, marcado, com os rastros de pigmentos nos objetos e, principalmente, nas 

mãos e entre as linhas da digital.  Assim a etimologia de rastro foi verificada, a palavra em 

questão vem do latim rastrum, que significa algo que pode ser feito por um objeto que raspa, 

que deixa uma marca, um vestígio. 

Com esse intuito, como trabalho final para a disciplina de Ateliê I, foi produzido um 

livro de artista denominado Rastro (Fig. 01), com uma série de experimentações a partir do 

uso do giz pastel seco e dos possíveis suportes que são usados, como os papéis especiais em 

cores diversas e a própria lixa que desgasta mais rapidamente o material. Todavia Otanásio 

(2015) revela que não houve um retorno no que diz respeito à avaliação do trabalho e da 

proposta. Essa lacuna gerada pela falta de avaliação realizada por alguns docentes durante a 
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graduação colabora para as dificuldades posteriores como pode ser visto no percurso que esta 

sendo abordado. Uma realidade presente entre os estudantes da graduação, da área de artes, 

que em alguns momentos se veem desassistidos por seus professores. 

 

 
No entanto essa situação se modifica durante as apresentações de Ateliê II, devido às 

orientações do professor-artista-pesquisador Geraldo Orthof, que de acordo com Otanásio 

(2015) proporcionou a visualização de uma série de inquietações em relação aos trabalhos 

produzidos anteriormente. O costume de evidenciar o que envolvia o giz pastel seco em uma 

proposta começou a ser um dilema para Otanásio (2015) até que ela percebeu que estava 

apenas ilustrando o processo de manufatura do material e não se apropriando dele realmente. 

Isso fica claro quando analisamos o livro produzido em Ateliê I, aliado a dois 

exercícios propostos por Orthof, o primeiro diz respeito à elaboração de mapas de referências 

artísticas e o segundo a produção fotográfica. Propostas que tinham como objetivo comum o 

esclarecimento e o reconhecimento da estruturação do processo poético de cada estudante. 

Então para uma melhor compreensão desse percurso poético Otanásio (2015) retornou 

às anotações realizadas a cada apresentação durante Ateliê II e às referências sugeridas, 

principalmente da artista carioca Brígida Baltar que propõe uma investigação do tempo e as 

dimensões do efêmero, que a fizeram refletir sobre os aspectos que estava analisando durante 

esse processo de redescoberta dos componentes e características do material giz pastel seco. 

Fig. 01. Detalhe do livro Rastro, 2014. Pastel seco sobre papel.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

Até esse momento é possível perceber que as dificuldades relacionadas ao ato de 

realizar uma proposta de pesquisa ou uma investigação poética estão extremamente 

vinculadas à falta de retornos que muitas vezes transformam-se em lacunas, dúvidas, para os 
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(as) estudantes da área artística. Que se reflete na própria construção da trama do trabalho 

acadêmico. 

Assim as orientações obtidas durante Ateliê II fizeram com que Otanásio (2015) 

retomasse a palavra rastro, mas a partir do sentido de “o que é deixado”, desse pensamento, 

uma forma de reestabelecer conexões do material com questões que levassem em 

consideração o tempo e a memória. Então uma analogia com a terra vermelha foi realizada 

para relacionar o percurso do dia-a-dia, já que a terra, solo, estava sempre presente entre a 

casa e a Universidade de Brasília (UnB). 

Dessa observação é colocado o interesse, quase uma obsessão, por partículas de 

pigmento inorgânico, mineral, terra, diversos solos e suas qualidades que podem ser 

encontrados debaixo dos pés e que deixam marcas no caminho. O que fez Otanásio (2015) 

perceber o quanto foi importante à vivência da manufatura do material, que abrange o 

contexto histórico e as conexões realizadas como os desdobramentos que poderiam extrapolar 

o próprio material. Era como se os acasos citados por Ostrower (1990) estivessem ganhando 

corpo dentro do percurso poético. 

Como pode ser visto em um dos trabalhos apresentados durante a disciplina de Ateliê 

II, no qual é destacada a imagem do percurso de locomoção realizado durante a graduação 

representado pela rota de trânsito do Google Maps (Fig.02), que estava acompanhado por um 

giz pastel seco produzido a partir da terra coletada no próprio Campus Darcy Ribeira. Esta 

terra representou a matéria-prima que precisa ser tratada, macerada e peneirada. Para dar 

origem ao pigmento, poeira refinada que foi aglutinada com uma solução viscosa de canela – 

aglutinante alternativo produzido através da observação e consumo de chá de canela pela 

família de Otanásio (2015). 

 

 

 

 

Fig. 02. Percurso retirado do Google Maps. 

Fonte:

 

https://www.google.com.br/maps/dir/Planaltina,+Bras%C3%ADlia+-+DF/Faculdade+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o,+UnB+Campus+ 
Universit%C3%A1rio+Darcy+Ribeiro+-+Asa+Norte,+Bras%C3%ADlia+-+DF,+709 10-900/@-15.7147129,-47.921418,11z/data=!4m13! 
4m12!1m5!1m1!1s0x935a0ec423e1d32b:0x33d436feb3c0e 2b2!2m2!1d-47.6521514!2d-15.6216249!1m5!1m1!1s0x935a3bb919e93917:0xe 
028de1203868b8c!2m2!1d-47. 8703017!2d-15.7608387 
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Porém, o que parecia estar estruturado e fechado como uma proposta poética foi 

colocada em dúvida. Então como relata Otanásio (2015) optou-se pela quebra do giz pastel 

seco que acompanhava a imagem do percurso de locomoção, os pedaços de giz com o aroma 

de canela foram armazenados em um recipiente metálico junto ao mapa impresso com a 

legenda Latossolo Vermelho 54, 50 %, Brasília 2014 (REATTO, [et al.] 2004). A legenda é 

importante, pois caracteriza o tipo de solo peculiar do Distrito Federal. 

A fragmentação do giz se ligava ao percurso delineado durante a graduação o que 

estabeleceu a necessidade de quebra da visão esquemática advinda do cotidiano da 

manipulação das tintas, pigmentos, entre outros materiais e matérias-primas. O pigmento e o 

aglutinante entraram no processo poético como uma questão de memória e afeto e, nesse 

sentido, foi possível pensar em vestígio a partir das ações de cada pessoa (OTANÁSIO, 

2015). 

No entanto, mesmo com as experiências de Ateliê I e II, Otanásio (2015) coloca que 

ocorreram momentos durante a diplomação no segundo semestre de 2015 em que não 

conseguia ver a possibilidade de nenhuma proposta poética, porque passou a ignorar todas as 

ocorrências passadas. Talvez essa situação seja o reflexo da exigência de uma escrita em um 

formato que não proporciona para o trabalho poético o seu desenvolvimento em um primeiro 

momento. Ou reflexo do fato da escrita poética ser um exercício que não fora trabalhado 

anteriormente. Coloca-se esse argumento, pois alguns graduandos se prendem a modelos pré-

estabelecidos e não conseguem decodificar a estrutura exigida, principalmente pela falta da 

escrita, tanto a pessoal que arquiva os processos quanto à teórica que pode embasar essas 

ocorrências. 

Vale ressaltar que para que houvesse validação e reconhecimento da construção 

realizada durante Ateliê II foi de extrema importância à orientação do professor Ms. Fernando 

Nisio, pois este retomou alguns pontos trabalhados em Ateliê II ao enfatizar a necessidade de 

sair da ilustração do processo de manufatura do giz pastel seco para encarar o material de 

forma simbólica, com atenção a possíveis ligações, texturas, cores, cheiros, entre outros 

sentidos, a serem explorados a partir tanto do desdobramento do material quanto da escrita 

(OTANÁSIO, 2015). 
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Nesse sentido, é possível retornar a Fulsser (2010) quando este trata a escrita como um 

exercício de construção simbólica em que as normas podem ser subvertidas cabendo ao (a) 

autor (a) conhecê-las para que haja uma apropriação, uma espécie de brincadeira no sentido 

de reconhecimento dos códigos para apresentação do texto e do corpo do trabalho. A estrutura 

que conterá, de forma sistemática ou não, o trabalho poético. 

Das experiências citadas e a partir da orientação do professor Ms. Nisio durante a 

diplomação Otanásio (2015) retomou a memória como ligação as partículas de pigmento e a 

relação de afeto em conexão atribuída ao aglutinante feito a partir da canela, pois este, além 

de exalar o aroma, trazia o peso das memórias familiares. Então, como título o trabalho final 

de diplomação trouxe MEMÓRIA: partículas em suspensão e o objeto In Memorian, um livro 

de artista, apresentado à banca durante a exposição final na Galeria do Espaço Piloto do 

Instituto de Artes (IdA). 

 

Considerações 

Os espaços do ateliê disponíveis para a criação e a produção são riquíssimos no 

desenvolver de potencialidades que podem ser acompanhadas por metodologias de pesquisas 

artísticas adequadas desde os primeiros semestres de formação, para sanar a problemática que 

surge entre o trabalho prático e a construção do texto durante o período de Ateliê I e II que 

antecipa a diplomação. Com ênfase sem dúvidas na importância do acompanhamento e do 

retorno em relação às orientações pontuais dos docentes que podem proporcionar experiências 

gratificantes, além de mais clareza ao percurso do trabalho. 

A retomada do percurso como forma de reflexão é interessante por revelar 

questionamentos que podem ajudar a outros processos de elaboração de propostas poéticas na 

área de Bacharel. Talvez a dificuldade relatada durante a diplomação fosse o despreparo em 

relação à exigência de uma norma acadêmica não dominada, ou a tentativa de encaixe dessa 

escrita poética em normas duras, e ainda à visão pueril do fazer artístico como algo que não 

necessita de um método.   

Portanto ao esclarecer o processo que resultou na proposta de um trabalho poético 

desenvolvido a partir do registro prático e textual durante uma graduação em Artes Visuais é 

proposto uma reflexão sobre as dificuldades que os (as) estudantes podem passar tanto pela 
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deficiência em relação a elabora dos projetos de pesquisa, um problema que se acumula desde 

o ensino básico. Quanto pela falta de assistência e direcionamento dos docentes da graduação.  
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Figura 02 - GOOGLE MAPS. Percurso. Arquivo digital. Altura: 435 pixels. Largura: 861 pixels. bits. 
24. Acesso em 24 de novembro de 2014, em <https://www.google.com.br/maps> 
 

 

 
  

1091



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
  

PROCESSOS CRIATIVOS NA PINTURA CONTEMPORÂNEA: DA 

PESQUISA À SALA DE AULA 
 

Priscilla de Paula Pessoa1 - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 
 

Grupo de Trabalho de Poéticas (GT2) 
 
Resumo 
O presente artigo aborda aspectos da integração entre pesquisa e ensino dentro da disciplina Oficina de 
Pintura II, oferecida pelos cursos de Artes Visuais (licenciatura e bacharelado) da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul no ano de 2017. A autora é responsável pela disciplina desde o ano de 
2010, bem como é também coordenadora do projeto de pesquisa Processos Criativos na Pintura 
Contemporânea – Teoria e Prática, desenvolvido na mesma instituição. Apresenta-se primeiramente 
um breve relato sobre o andamento do projeto, que tem como objetivo fazer um levantamento das 
amplas possibilidades e desafios da pintura contemporânea, enfocando principalmente o processo 
criativo de pintores brasileiros em evidência no circuito de arte contemporânea nacional. Em seguida, 
a ementa, programa e objetivos da disciplina Oficina de Pintura II são colocacados em pauta, dando a 
conhecer as proposições feitas aos acadêmicos. Por fim, é feita uma análise sobre como as 
investigações realizadas dentro da pesquisa são aplicadas no plano de ensino e no andamento das 
aulas, detalhando como exemplo um recorte da abordagem feita sobre o papel dos arquivos no 
processo criativo de pinturas, tomando como base a diferenciação entre arquivos proposta por Cecília 
Salles e a apresentação de um registro de processo do artista Eduardo Berliner.  
Palavras-chave: Pintura. Ensino Superior. Processos Criativos 

Introdução 

Na contemporaneidade paira sempre sobre a pintura o questionamento acerca de sua 

permanência frente a tantos outros meios disponíveis aos artistas. Porém, tal não ocorre em 

Mato Grosso do Sul: a pintura reina absoluta na arte local, sendo maciça sua presença tanto 

histórica como atual, e como coloca Menegazzo (2013, p.14) “é evidente a supremacia da 

pintura como linguagem da arte sul-mato-grossense”. A questão que se apresenta então ao 

artista no cenário local não é, portanto, sustentar sua escolha pelas tintas - ela é quase natural; 

o grande desafio é revelar como a pintura é contagiada pelo pensamento de seu tempo e como 

segue forte, refletindo as questões da própria arte contemporânea. 

Tal desafio não se limita ao trabalho do artista que faça a opção pela pintura, mas 

também se estende ao docente que trabalha com disciplinas ligadas à linguagem, 

                                                 
1 Mestre em Estudos de Linguagens pela UFMS. Professora adjunta e pesquisadora nos cursos de Artes Visuais 
Licenciatura e Bacharelado da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS. Artista Visual, com 
participação em mostras individuais e coletivas desde o ano 2000. E-mail: priscillapessoa@gmail.com. 
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especialmente no ensino superior em Artes Visuais: como abordar a prática pictórica 

considerando-a sempre sob a perspectiva de uma longa tradição, mas principalmente, como 

uma linguagem da arte contemporânea? Como lidar, para além da amplitude de possibilidades 

que a pintura oferece, também com as especificidades de cada acadêmico, muitas vezes na 

posição de artistas em formação? Dentre as várias estratégias possíveis e efetivamente 

aplicadas com o intuito de trabalhar essas questões na disciplina Oficina de Pintura II dos cursos de 

Artes Visuais da UFMS no ano de 2017, serão abordados aqui especificamente proposições e registros 

de experiências relativos à aplicação das investigações advindas da pesquisa Processos Criativos na 

Pintura Contemporânea – Teoria e Prática no plano de ensino e no andamento da disciplina. O 

processo criativo é aqui entendido a partir da perspectiva de Ostrower (1993, p.07), para quem: 

 
A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se 
desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se 
moldam os próprios valores de vida. No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, 
dois pólos de uma mesma relação: a sua criatividade que representa as 
potencialidades de um ser único, e sua criação que será a realização dessas 
potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. 

 
Quando o projeto de pesquisa foi elaborado, já trazia em seu cerne a intenção de 

contribuir com o caldo de referências que cada estudante traz de seus contextos sociais, 

adicionando a esse repertório contato e reflexão sobre o processo criativo de pintores 

brasileiros que têm destacado-se no circuito nacional de arte contemporânea, expandindo sua 

noção sobre como pode dar-se o percurso que leva a uma produção, para além das 

experiências pessoais, mas também a partir da experiência do outro. Estando o projeto em 

andamento desde 2015, foi iniciado intenso diálogo entre a pesquisa e o ensino, prática 

fortemente incentivada pela UFMS e sobre o qual se apresenta, a seguir, breves 

apontamentos. 

Projeto de Pesquisa Processos Criativos na Pintura Contemporânea – Teoria e Prática 

A pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo fazer um levantamento das 

amplas possibilidades e desafios da pintura contemporânea, enfocando principalmente o 

processo criativo de pintores brasileiros em evidência no circuito de arte nacional. O estudo 

do processo criativo feito a partir dos registros gerados pelo artista sobre a produção de sua 

1093



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

 

obra está embasado na chamada Crítica Genética2, abordagem utilizada na pesquisa; de 

origem francesa, o termo refere-se à linha investigativa que pretende indagar a obra de arte a 

partir de sua gênese. Segundo Salles (2004) documentos do processo são todo tipo de vestígio 

(registros visuais, textos, etc.) deixado pelo artista durante e após o processo de criação de 

uma obra ou de um conjunto delas; na relação entre os registros e a obra entregue ao público, 

encontramos o pensamento em processo.  

Os artistas cujos processos estão sendo investigados (muitas vezes com a colaboração 

dos mesmos) foram selecionados a partir de um recorte obtido com o levantamento daqueles 

que trabalham com a linguagem da pintura e têm participação recorrente, nos últimos 15 anos, 

em importantes eventos do circuito de arte contemporânea brasileiro, a saber: salões de arte 

contemporânea de todas as regiões (de Anápolis/GO, do Pará, de Ribeirão Preto/SP, do 

Paraná e do Ceára), prêmios (PIPA, Marcantônio Vilaça, Itaú Cultural), exposições 

individuais em museus de Arte contemporânea (em todo o país). Tomando como base esse 

amplo e constante levantamento, chegou-se a mais de uma centena de nomes, a partir dos 

quais foram escolhidos os processos criativos que seriam objeto da pesquisa em seus 

primeiros dois anos de atividade, tendo como critério principal nessa escolha a maior 

diversidade possível de caminhos da criação em pintura.  

Assim, entre 2015 e 2016 a pesquisa coletou dados sobre o processo criativo de oito 

artistas, buscando todo o material que desse conta das etapas, nuances e mudanças nos 

percursos que geraram suas pinturas recentes, mas fazendo a análise com ênfase especial em 

um procedimento de cada: na maneira como Ana Elisa Egreja (1983) faz uso de imagens 

encontradas na internet como referência para sua produção;  no arquivo de materiais que 

porventura possam entrar nas pinturas de Eduardo Berliner (1978); no papel fundamental das 

pesquisas teóricas sobre história, religião e política na conceituação das séries de Evandro 

Prado (1985); na recuperação de memórias e afetividades na concepção das imagens de Fábio 

Barolli (1981); na importância da produção de fotografias autorais como referência para Fábio 

Magalhães (1982); nos caminhos entre observação e abstração percorridos por Gabriela 

                                                 
2 Inicialmente ligado à literatura, este termo é hoje aplicado para discutir o processo criativo em outras 
manifestações artísticas.  
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Machado (1960); nas telas já contendo elementos pictóricos e que são o ponto de partida para 

a pintura de Lucia Laguna (1941); e na repercussão de condições pessoais na obra de forte 

cunho social e político de Sidney Amaral (1973-2017). 

Tal material, em seu estado bruto (esboços, referências fotográficas e arquivos 

diversos, além de entrevistas e depoimentos concedidos pelos artistas), foi discutido em 

encontros de grupo de estudo vinculado à pesquisa e tem servido de base para a produção de 

textos que se debruçam sobre os processos dos referidos artistas. Mas, para além da produção 

científica, a aplicabilidade pedagógica da pesquisa é outro viés importante de sua realização, 

tendo como principal espaço de vinculação as Oficinas de Pintura dos cursos de Artes Visuais 

da UFMS, como veremos a seguir. 

Abordagem da Pesquisa no plano de ensino da Oficina de Pintura II em 2017 

A Oficina de Pintura II tem a seguinte ementa, determinada na estrutura curricular do 

Projeto Pedagógico vigente do curso de Artes Visuais/Bacharelado da UFMS (2015): 

“Pesquisas práticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes usados em pintura, 

buscando soluções plásticas e considerando a linguagem pictórica como manifestação 

contemporânea na elaboração de uma poética individual.”. Trata-se de uma disciplina de 

aprofundamento, uma vez que é antecedida e tem como pré-requisitos o cumprimento de 

Pintura I, Pintura II e Oficina de Pintura I. Está entre as disciplinas optativas eletivas 

oferecidas tanto para a licenciatura como para o bacharelado, ou seja, o acadêmico tem a 

opção de escolher ou não cursá-la  para aprofundar-se na linguagem. 

O projeto de ensino desenvolvido para a disciplina considera fortemente a 

singularidade da produção pictórica de cada acadêmico, não só em relação à obra resultante, 

mas entendendo que cada caminhar que levou à sua criação é também uma sequência de 

procedimentos singulares. Como coloca Salles (2002, p.191):  
A criação mostra-se como uma metamorfose contínua. É um percurso feito de 
formas em seu caráter provisório e precário porque hipotético. O percurso criador é 
um contínuo processo de transformação buscando a formatação da matéria de uma 
determinada maneira e com um determinado significado. Processo este que acontece 
no âmbito de um projeto estético e ético e cujo produto é uma realidade nova.  
 

Oportunamente, retorna-se ao questionamento colocado na introdução: como lidar, 

para além da amplitude de possibilidades que a pintura oferece, também com as 
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especificidades de cada acadêmico, muitas vezes na posição de artistas em formação? 

Pensando nisso, foram definidos no plano de ensino os objetivos e o programa da disciplina: 

OBJETIVOS PROGRAMA 

1. Adquirir um conjunto de conhecimentos sobre a 

pintura na arte contemporânea; 

2. Pesquisar materiais, suportes e outros recursos 

utilizáveis em pintura; 

3. Conhecer diversos processos criativos de 

artistas contemporâneos que trabalham com pintura. 

4. Desenvolver projetos individuais em pintura 

envolvendo pesquisa, proposta poética e execução, 

com ênfase nas tendências contemporâneas da 

linguagem. 

1. Aulas expositivas e discussões em grupo 

sobre referências em pintura contemporânea 

e processos criativos. 

2. Experimentações coletivas com materiais 

e suportes não tradicionais em pintura. 

3. Concepção orientada de projeto "vivo" 

para série de pinturas. 

4. Realização orientada de pinturas. 

5. Construção orientada de texto de 

apresentação. 

 

Especialmente com o terceiro objetivo e o primeiro item do programa estabelece-se a 

relação pesquisa/ensino: a reflexão proposta ao acadêmico (em torno da produção artística 

que investiga a pintura na arte contemporânea) tem sua ênfase muito mais no bastidor do 

processo criativo dos artistas do que na análise das obras resultantes. Parte-se da premissa de 

que, dada justamente a amplitude de possibilidades de caminhares aberta para a criação em 

pintura, é impossível ensinar um modelo de processo criativo, mas pode ser muito construtivo 

apresentar e discutir os variados processos de artistas, enriquecendo o repertório do 

acadêmico sobre procedimentos e estratégias.  

Ressalta-se ainda que a aplicação do programa não é sequencial e sim intercalada, de 

forma que a discussão permeia o decorrer de todo o semestre. Como exemplo da 

aplicabilidade de produtos da pesquisa no plano de ensino e na prática pedagógica da 

disciplina, vejamos como as investigações sobre o arquivismo no processo criativo em pintura 

foram trabalhados em sala de aula. 

 

Discussão do arquivismo a partir do processo criativo do artista Eduardo Berliner 

No início da Oficina de Pintura II uma das proposições feitas para leitura e discussão 

com os acadêmicos foi o artigo Arquivos nos processos de criação contemporâneos, de 
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autoria de Cecília Salles (2012). O texto, como a própria autora coloca, é um mapeamento 

ainda embrionário sobre arquivos de artistas contemporâneos; é filiado à crítica genética e 

voltado principalmente para críticos, mas, durante o planejamento da disciplina, entendeu-se 

que seria uma valiosa base teórica para introduzir artistas em formação a uma etapa do 

processo criativo tão marcante na produção atual e, ao mesmo tempo, que detectou-se quase 

inexistente entre suas práticas, conforme informado pelos mesmos: dos 31 estudantes 

matriculados apenas cinco mantinham, no início do semestre, o arquivamento de materiais 

como parte consciente de seus processos.  

No texto a autora detecta algumas constantes observadas nos arquivos que 

acompanham o percurso da produção de obras de arte e define assim os principais papeis que 

desempenham ao longo do processo criador: armazenamento e experimentação.  
O artista encontra os mais diversos meios de armazenar informações, que atuam 
como auxiliares no percurso de concretização da obra e que nutrem o artista e a obra 
em criação. O ato de criar provisões é geral, está sempre presente nos documentos 
de processo; no entanto, aquilo que é guardado e como é registrado varia de um 
processo para outro, até de um mesmo artista. Outra função desempenhada pelos 
documentos de processos é a de registro de experimentação, deixando transparecer a 
natureza indutiva da criação. Nesse momento de concretização da obra, hipóteses de 
naturezas diversas são levantadas e testadas. São documentos privados responsáveis 
pelo desenvolvimento da obra. São possibilidades de obras. Sob essa perspectiva, 
são registros da experimentação sempre presente no ato criador, encontrados em 
rascunhos, estudos, croquis, plantas, esboços, roteiros, maquetes, copiões, projetos, 
ensaios, contatos, story-boards. (SALLES, 2012, p.751) 
 

Partindo das discussões geradas pelo artigo, foi solicitado aos acadêmicos o início (ou 

continuidade) de um arquivo pessoal voltado para sua produção artística e mais 

especificamente, para o projeto em pintura a ser desenvolvido por cada um deles no semestre, 

de acordo com o programa da disciplina. Todos os já citados artistas cujos processos de 

criação em pintura foram investigados até agora na pesquisa Processos Criativos na Pintura 

Contemporânea – Teoria e Prática apresentam o arquivismo como prática, havendo assim um 

vasto material coletado a respeito; todavia, as análises desses materiais apontam que há 

grandes variações de um artista para outro tanto na natureza dos arquivos que coletam como 

também na relação que estabelecem com esse material durante seus processos criativos; 

assim, voltando à sala de aula, além das elucidações sobre o tema que a leitura trouxe, 

procurou-se apresentar aos acadêmicos exemplos variados de arquivos de armazenamento e 

experimentação e, nesse momento, entra em ação efetiva a aplicação de elementos da 
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pesquisa no desenvolvimento da disciplina: optou-se por levar à aula uma seleção breve mas 

representativa dos registros coletados (entrevistas, imagens, vídeos) perfazendo um recorte do 

arquivismo no processo das pinturas de artistas contemporâneos como Ana Elisa Egreja, 

Fabio Magalhães, Gabriela Machado, Lucia Laguna, entre outros. Dentro dessa seleção, 

relata-se a seguir, à guisa de exemplo de procedimentos metodológicos, o uso dos 

levantamentos feitos sobre os arquivos de Eduardo Berliner3. 

Entre os diversos materiais catalogados sobre Berliner, foi apresentado e discutido 

com os acadêmicos um episódio do programa Catálogo (2010), que visita o ateliê do artista e 

toma seu depoimento justamente sobre os procedimentos que desembocam em suas pinturas. 

Tal proposição não pretende dar conta da complexidade do processo criativo de Berliner, mas 

a fala do artista deixa entrever diversas vezes a relação estabelecida com seus arquivos, e esse 

viés especificamente foi enfocado; a frase dita pelo artista que dá início ao vídeo já estabelece 

coincidentemente esse recorte: “Eu costumo trabalhar coletando, registrando minhas 

impressões do mundo: coisas que eu vejo, coisas que eu ouço”. É possível ver em muitos 

momentos seus cadernos (Fig. 1), repletos de anotações, desenhos e colagens. 
 

Fig. 1. Captura de imagem do episódio do programa Catálogo sobre Eduardo Berliner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CATÁLOGO (2010) 
 

                                                 
3 Eduardo Berliner nasceu e trabalha no Rio de Janeiro (RJ) e tem forte presença com suas pinturas no circuito 
de arte contemporânea nacional desde o ano 2000, com participação em vários dos eventos a partir dos quais a 
pesquisadora seleciona artistas para suas análises, como Prêmio Marcantônio Vilaça (2010), Prêmio Pipa (2010, 
2011 e 2014), Salão de Arte de Ribeirão Preto (2005), além da Bienal de São Paulo (2012). 
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Além dos cadernos, o artista afirma ainda que costuma portar sempre uma câmera 

fotográfica e no vídeo podemos observar paredes repletas de fotografias de sua autoria (Fig.2) 

e também pequenos objetos descartados que cruzam seu cotidiano e são por ele arquivados. 

Berliner (2010) situa tais materiais na condição não de referências produzidas especificamente 

para a concepção de determinada pintura, mas como arquivos de armazenamento: “tem vezes 

em que eu não sei na hora o que estou fazendo. Tem vezes em que eu realmente fico curioso 

com aquilo, mexido com aquilo de alguma forma mas não tenho certeza absoluta.”  
 

Fig. 2. Captura de imagem do episódio do programa Catálogo sobre Eduardo Berliner  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CATÁLOGO (2010) 
 

É possível ainda acompanhar no vídeo exemplos de um segundo momento da relação 

de Berliner com os materiais que armazena: quando seleciona desenhos ou fotografias para 

referenciar suas pinturas e como os utiliza. O artista fala sobre isso, mostrando uma fotografia 

(Fig. 3) de arquivo tomada como base para a pintura (Fig. 4) : 
Aqui, por exemplo, eu ía fazer um quadro que ía ser assim. Mas quando eu comecei 

a fazer esse quadro eu abri mão do plano inicial e trouxe só esse elemento, esse 

homem. Então esse quadro foi andando de um jeito diferente, eu não tinha só esse 

plano inicial, tinha vários elementos soltos que eu fui unindo durante o processo de 

pintura; então ele acaba tendo um clima diferente mesmo, porque o próprio processo 

determinou isso. (BERLINER, 2010) 

 
 

1099



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 
 

Fig. 3. Captura de imagem do episódio do programa Catálogo sobre Eduardo Berliner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CATÁLOGO (2010) 
 

 
Fig. 4. Captura de imagem do episódio do programa Catálogo sobre Eduardo Berliner  

 

 
Fonte: CATÁLOGO (2010) 

 

Passando-se às discussões advindas da exibição do vídeo em sala de aula (direcionadas 

aos arquivos) foi interessante perceber, nas colocações dos alunos da disciplina. como muitos 

identificaram em suas práticas a manutenção de um caderno ou material similar onde faziam 

desenhos (seja por inciativa pessoal ou por proposição de algum docente). Mas tal material 

não é no mais das vezes identificado como um arquivo de armazenamento, de ideias a serem 
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retomadas e desenvolvidas, e sim como uma atividade de “treino” que encerra-se em si. Outra 

identificação foi com o arquivamento de fotografias (geralmente armazenadas por eles em 

suas redes sociais) como sendo também um material com potencial para servir de alguma 

forma no processo criativo de suas pinturas.  

Foi possível ainda traçar com os acadêmicos paralelos entre o modo como Berliner 

lida com esses desenhos e fotografias e caminhos diferentes adotados por outros artistas 

analisados: alguns produzem desenhos (esboços) ou fotografias de referência já como 

possibilidade consciente de obra, dentro do que Salles (2012, p.751) considera como arquivos 

de experimentação, e, ainda, utilizando-os à risca, sem grandes mudanças no projeto durante a 

execução da pintura; há ainda artistas que valem-se dos dois tipos de arquivamento em seus 

processos e outros (mais raros) que não mantém arquivo nenhum. 

Nesse momento da discussão, é importante uma intervenção pedagógica da professora 

apontando duas questões presentes nos paralelos que foram surgindo ao comparar artistas: a 

variedade de percursos possíveis em um processo criativo  e a inexistência de um modelo 

“certo” ou “errado” para a criação. Assim, tomar contato com os procedimentos de arquivo de 

Eduardo Berliner e de vários outros artistas abriu aos acadêmicos um leque de possibilidades 

em relação aos próprios arquivamentos que eles deveriam fazer. 
 

Fig. 5. Compilação de registros fotográficos feitos pela acadêmica Amanda Mamede na Oficina de Pintura II 

  
Fonte: Arquivo pessoal de Amanda Mamede 
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Considerações Finais  

Assim como o processo criativo de uma obra de arte, também os rumos de uma 

pesquisa ou a condução de uma disciplina são abertos a possibilidades e escolhas variadas, 

mudanças de percurso, construções e reconstruções.  

O que aqui se apresentou foi uma breve descrição sobre o andamento do projeto 

Processos Criativos na Pintura Contemporânea e sobre como conhecer e analisar os 

procedimentos de artistas pode contribuir com os estudantes na reflexão e aprofundamento 

dos seus próprios processos, numa simbiose entre pesquisa e ensino. Tratou-se apenas de um 

recorte, um exemplo isolado de atividade numa turma específica, mas é importante ressaltar a 

escolha da professora e pesquisadora por permear toda a aplicação do plano de ensino de suas 

disciplinas pela ênfase no processo criativo como pilar da produção de pinturas; Processos 

criativos que se pretende sejam intensos, apaixonados, dinâmicos, e. ao mesmo tempo, 

absolutamente individualizados.  
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as propostas de pesquisa e criação do recém 
aprovado projeto de Arte e Cultura “Processos de pesquisa e criação em Dança: Grupo Experimental” 
do Instituto Federal Fluminense. O objetivo do Grupo de Dança no IFFluminense, situado em Campos 
dos Goytacazes/RJ, é desenvolver a pesquisa e a criação em Dança como mote para suas produções 
artístico-pedagógicas. A proposta carrega a intenção de ser provocadora de modos de pensar e 
executar a arte da Dança e também de favorecer a ampliação do sentido de pertencimento d@s 
estudantes participantes à instituição. A produção artística desenvolvida ao longo do ano será 
compartilhada pela comunidade campista, bem como pelos campi do Instituto Federal Fluminense. 
Sendo assim, a proposta terá impacto sociocultural em toda a região Norte Fluminense. Os encontros 
acontecerão durantes dois dias na semana e terão a seguinte estrutura: preparação corporal, pesquisa 
de materiais, investigação de movimentos, composição coreográfica e avaliação. Espera-se que @s 
estudantes participantes do projeto adquiram autonomia para criação de trabalhos artísticos em Dança, 
reflitam sobre modos de criar e produzir Dança que escapem da lógica veiculada nas mídias 
tradicionais como a televisão e a internet e que possam se transformar a partir da experiência artística. 
Durante todo o processo serão realizados registros fotográficos, em vídeo, materiais escritos, 
entrevistas com os participantes, dentre outros instrumentos que colaborarão com a avaliação 
processual e final do projeto. 
Palavras-chave: Grupo de dança; experiência; pesquisa corporal. 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo apresentar e levantar questões a respeito do recém 

criado Grupo de Dança Experimental, cujo projeto fora aprovado no Edital 51 – Projetos 

Culturais (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2017), com concessão de três bolsas 

remuneradas e duas não remuneradas de Arte e Cultura no âmbito do Instituto Federal 

Fluminense. O grupo está sendo desenvolvido no IFFluminense Campos Centro na cidade de 

Campos dos Goytacazes, campus que oferece o curso de Licenciatura em Teatro no qual sou 

docente-artista de três componentes curriculares, sendo eles, Poéticas do Corpo I e II e Dança 

                                                 
1 Mestra em Artes (área de concentração em Ensino de Artes) pela Escola de Belas Artes da UFMG, Especialista 
em Teatro e Dança na Educação pela Faculdade Angel Vianna e Bacharel e Licenciada em Dança pela UFV. 
Professora EBTT de Dança do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro atuando nos cursos de 
Licenciatura em Teatro e Educação Física. E-mail: tatiana.o.almeida@iff.edu.br. 
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na Escola. Além disso, também leciono no mesmo campus o componente curricular Ensino e 

Aprendizagem das Atividades Rítmicas e Folclóricas no curso de Licenciatura em Educação 

Física. A mesma instituição oferta à comunidade o curso de Licenciatura em Música, porém, 

este fica localizado no campus Guarus. A cidade ainda conta com curso superior de 

Licenciatura em Artes Visuais ofertado por uma instituição privada. Partindo-se deste cenário, 

verifica-se que o único curso de arte não contemplado no ensino superior e na formação de 

professor@s é o curso de Dança. Sendo assim, o projeto surgiu também no intuito de tentar 

suprir a carência das pesquisas e das experiências múltiplas em Dança nos espaços artísticos-

acadêmicos desta localidade.  

Desde o mês de julho do ano de 2015 atuo como docente (carreira EBTT) do Instituto 

Federal Fluminense e percebo a vontade d@s estudantes – em número maior, pertencentes ao 

curso de Teatro, e em menor, ao curso de Educação Física – em iniciar ou aprofundar 

pesquisas e experimentações na área da Dança. Além disso, como professora graduada em 

licenciatura e bacharelado em Dança e, também, como artista da dança, desde que entrei na 

instituição manifestei meu desejo em fomentar a criação de um grupo que abrisse espaço para 

que pessoas interessadas em dançar e/ou se aprofundar na área de conhecimento Dança, assim 

como eu, pudessem fazê-lo neste espaço. 

Considerando o pioneirismo do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro 

no que se refere ao trato do ensino de Arte na Educação Básica2 bem como no Ensino 

Superior com o recém instaurado curso de Licenciatura em Teatro, a criação de um grupo de 

Dança colabora no intuito de alargar este legado que já vem se constituindo na instituição. O 

objetivo geral é que o grupo de Dança, no âmbito do Instituto Federal Fluminense, tenha a 

pesquisa e a experimentação como mote para suas produções artísticas e que possa 

proporcionar experiências de processos de criação a serem difundidos pelos campi e regiões. 

Com a aprovação da Lei 13.278/2016 (BRASIL, 2016) que inclui as Artes Visuais, a 

Dança, a Música e o Teatro como obrigatórias no currículo da Educação Básica, torna-se de 

                                                 
2 O campus Campos Centro possui o corpo docente com formação específica em cada área de conhecimento em 
Arte. Sendo um professor de Artes Visuais, uma professora de Dança, dois professores de Música e cinco de 
Teatro. @s estudantes do Ensino Médio cumprem 80 horas do componente curricular Arte no primeiro ano deste 
segmento elegendo uma linguagem artística que tenham maior interesse. No ano de 2017 puderam escolher entre 
Artes Visuais (desenho), Música e Teatro. A Dança ainda não pôde ser oferecida, pois a demanda da mesma para 
os cursos superiores de Teatro e Educação Física é muito grande, dificultando a inserção no Ensino Médio. 
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grande relevância que a formação d@ futur@ docente-artista seja expandida, para que @ 

mesm@ tenha condição de explorar a relação entre as expressões artísticas e compreender que 

o ensino polivalente não cabe mais no contexto da Educação Básica. Sendo assim, o grupo de 

Dança será uma das possibilidades das quais @s estudantes do curso de Licenciatura em 

Teatro poderão usufruir e que colaborará com a permanência exitosa d@s mesmos no 

contexto acadêmico.  

          A formação do grupo também proporcionará a integração entre @s estudantes dos 

diversos cursos. Além disso, quando @ estudante se vincula a espaços de aprendizagem 

artísticos e por interesse pessoal, amplia-se o sentido de pertencimento ao local, o que 

favorece a transformação sensível dos ambientes e das pessoas. Ribeiro (2012) afirma: “O 

fazer, o experienciar Arte, qualifica o existir.” (p. 164), sendo assim, experienciar a arte no 

contexto do IFF qualifica a existência destes/as estudantes especialmente na instituição. 

A experiência artística na formação profissional 

Uma das questões principais que norteiam o interesse na constituição deste grupo 

perpassa por compreender como as experiências artísticas desenvolvidas no Grupo de Dança 

poderão contribuir na formação d@s futur@s docentes-artistas de Teatro e docentes de 

Educação Física. Strazzacappa (2014) publicou artigo no qual nos apresenta uma pesquisa em 

andamento que também traz questões que se afinam com as que aqui são compartilhadas, a 

autora explica que “Trata-se de uma pesquisa qualitativa reflexiva de/em arte que permita a 

pesquisador e sujeitos das intervenções, tirar conclusões, realizar reflexões, buscar consolidar 

conhecimentos a partir das intervenções poético-acadêmicas” (grifo meu) 

(STRAZZACAPPA, 2014, p.100). 

É notório que, através do itinerário formativo traçado pel@ licenciand@, a partir de 

oportunidades oferecidas principalmente pela instituição, a experiência em modos de pensar e 

fazer Arte se projeta de múltiplos modos. Compreendendo, como esclarece Pimentel (2016), 

que,  

 
A construção de conhecimento implica em ação relacional e intencional do sujeito 
com informações, que desemboque em um saber inédito para o sujeito. Supõe 
oportunidade de ter acesso à informação e supõe um movimento interno que torne 
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significativa essa informação, para que possam ser tomadas decisões com base nos 
próprios pensamentos e na autonomia de vontade. (PIMENTEL, 2016, p. 15) 

 

Sendo assim, a criação de um grupo de Dança que possa ampliar as experiências sensíveis 

d@s discentes-artistas será uma das possibilidades de se pensar, vivenciar e produzir a Arte 

da Dança neste contexto, proporcionando a@s estudantes oportunidades de acesso a 

informações e experiências que construam conhecimento nesse espaço relacional. 

Pensamentos que atravessam a constituição do grupo 

          Klauss Vianna (1990), importante pesquisador, educador e artista brasileiro, desde a 

década de 50 preocupou-se com questões sobre o ensino da Dança em nosso país. Tinha como 

pressuposto de seu trabalho o movimento experienciado por cada sujeito, o que nos revela 

uma antecipação às teorias atuais que confirmam que a aprendizagem acontece quando as 

experiências são significativas.  

          De acordo com Alvarenga (2010), Klauss Vianna não tinha como interesse a 

formulação de um técnica em Dança, assim o autor o compreende a partir da ideia de uma 

experiência educativa. Seus esforços estavam voltados para o despertar de uma dança pessoal, 

onde, a partir das propostas de experiências práticas desenvolvidas por ele o praticante 

pudesse encontrar sua própria forma de expressar. Klauss Vianna entendia que o 

conhecimento d@ alun@ sobre o próprio corpo seria algo elementar e primário no ensino da 

Dança e deveria acontecer antes mesmo da apreensão de seus códigos, possibilitando, assim, 

que @ alun@ tomasse posse de seu próprio corpo com maior consciência (ALVARENGA, 

2010).  

          O grupo de Dança tem como princípio o despertar da dança pessoal de cada 

participante, buscando, através da pesquisa corporal, caminhos para a criação e produção de 

trabalhos que serão levados a público. “Como fortalecer aquilo que os alunos já trazem e, ao 

mesmo tempo, apresentar-lhes outras possibilidades de articulação corporal sem marcá-los 

com uma estética de movimento específica e já codificada?” (RIBEIRO, 2012, p. 166), estas e 

outras questões serão norteadoras do desenvolvimento das atividades do grupo. 

Silva (2010) afirma que a construção do pensamento se dá através do movimento, e 

este precisa ser experienciado, ou seja, vivenciado de maneira plena, no qual a construção de 
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códigos rígidos e impostos seja substituída por experiências emancipatórias. Experiência, 

neste contexto, compreendida, como coloca John Dewey (2010), como singular.  

          O ser humano tem várias experiências no seu dia a dia, porém, nem sempre ela é 

singular. Por motivos diversos essas experiências são interrompidas não exatamente  porque 

ela atingiu um fim. “Quando o material vivenciado caminha até a sua consecução, há uma 

experiência singular” (DEWEY, 2010, p. 109). E é neste sentido que o movimento será 

explorado, como experiência singular. E para que isso aconteça é necessário aproximar a arte 

da vida cotidiana, das situações comuns do dia-a-dia, ou melhor, as situações vividas no 

cotidiano são as propulsoras da criação artística (DEWEY, 2010). De acordo com o autor, 

quando os objetos artísticos são separados de sua origem na experiência eles se tornam 

distantes e suas significações ficam apagadas.  

Autoras como Lenira Rengel (2004), Helena Katz (2010), Edna Silva (2012), cujas 

pesquisas se voltam para compreensão da produção de pensamento através do movimento, 

também serão base para os estudos do grupo. Outro pesquisador que contrubuiu em grande 

proporção para a pesquisa na área da Dança e do movimento em sus diversas expressões, foi 

Rudolf Laban (1978), que cotidianamente será abordado como base para as experiências de 

movimento do grupo. 

Considerando a carência de pesquisas e produções artísticas em Dança que escapem da 

lógica convencional de academias que trabalham exclusivamente a partir dos estilos de danças 

referendados por um pensamento eurocentrado – como o balé, por exemplo – na cidade de 

Campos dos Goytacazes, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do grupo se justificam 

principalmente por terem a intenção de serem provocadoras de outros modos de pensar e fazer 

a arte da Dança. Além disso, tornar-se-á espaço no qual a pesquisa acontecerá em movimento 

– discussão muito presente no cenário acadêmico da arte da Dança. Ou seja, espaço para que a 

pesquisa em Dança não aconteça tão somente como entendemos convencionalmente o sentido 

da palavra pesquisa, exclusivamente através de leituras, produção escrita, metodologias e 

métodos já descobertos e divulgados pelos meios tradicionais.  Sendo assim, “Pesquisa, 

criação cênica, formação de artista-docente se confundem. O caminho se faz ao caminhar, nas 

palavras de Vianna (2005) nos remete ao próprio movimento da metodologia da pesquisa 

de/em arte. Uma metodologia . que se faz, fazendo” (STRAZZACAPPA, 2015, P.101) O 
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espaço do grupo de Dança será entendido como lugar de investigação, no qual sejam criados 

modos de se fazer pesquisa em Dança e não apenas sobre Dança.  

Apontamentos iniciais para invenção de “problemas”  

Por ser um grupo constituído por estudantes bolsistas de dois campos de conhecimento 

diferentes – Teatro e Educação Física – somado à minha formação em dança, optei por 

direcionar @s estudantes na busca por seus interesses de pesquisa tendo o grupo de Dança 

como espaço de laboratório interdisciplinar. Sendo assim, cada um/a tem a responsabilidade 

de apontar seus interesses de investigações dentro de sua área de conhecimento. 

Pimentel (2015) entende que a pesquisa em ou sobre Arte não depende de um 

problema a priori, surgido a partir de uma demanda social externa, e sim da vontade e 

inquietude d@ artista/pesquisador/a que podem estar associadas a questões sociais ou não. 

“Assim, é @ artista quem cria seu próprio problema ou ponto de conflito, para que el@ possa 

investigar e tentar uma solução que considere adequada aos seus propósitos. Essa adequação 

não é universal nem atemporal [...]” (PIMENTEL, 2015, p. 89). Cada bolsista do grupo terá 

como função desenvolver um problema que possa ser investigado e respondido a partir do 

laboratório que é o grupo de Dança. Sendo assim, outra questão que se faz presente nesse 

trabalho é: o que ou como o grupo de Dança poderá contribuir enquanto laboratório para 

desenvolvimento de pesquisas e interesses pessoais/profissionais? Como este espaço pode ser 

campo de investigação partindo do interesse de cada estudante? 

A pesquisa em Arte tem como pressuposto a presença d@ pesquisador/a atuando 

diretamente no objeto investigado, ou seja, el@ faz parte da pesquisa e é pesquisad@r 

(PIMENTEL, 2015, p. 90). Nesse sentido, Pimentel (2015) reforça a importância do cuidado 

com o registro, explorando o máximo de possibilidades possíveis, a fim de se aproximar a um 

levantamento de dados com confiabilidade. Sendo assim, a artista/pesquisadora sugere que 

sejam trabalhados relatos e planejamentos escritos, filmagens, fotografias, memória das ações, 

dentre outras formas de registro. 

Nos primeiros encontros com o grupo de bolsistas foram levantadas diversas 

possibilidades de investigação para cada um/a. Um deles foi pesquisar quais tipos de registros 

serão utilizados para que os mesmos possam atender a diferentes problemas criados pel@s 
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intérpretes/criador@s e bolsistas. Inicialmente cada bolsista ficará responsável por seu 

caderno de pesquisa, no qual estarão registradas nossas discussões, ações, tarefas, 

planejamentos, dentre outros. Posteriormente, discutiremos quais propostas serão realizadas 

coletivamente e individualmente de acordo com os processos de criação em Dança. 

Caminhos projetados 

A produção artística desenvolvida ao longo do ano que compreende o projeto 

aprovado será compartilhada pela comunidade campista, bem como pelos onze campi do 

Instituto Federal Fluminense localizados em cidades próximas a Campos dos Goytacazes. 

Sendo assim, o projeto terá impacto sociocultural em toda a região Norte Fluminense, tendo a 

formação de público e fruição em Dança como um dos eixos de suas ações. 

Os objetivos específicos traçados para a execução do projeto caminham entre 

proporcionar a@s discentes do curso de Licenciatura em Teatro experiências de modos de 

criar em artes cênicas que possam contribuir com sua atuação como futur@s docentes-artistas 

em diversos contextos educativos; promover a integração entre estudantes dos diversos 

segmentos da instituição; produzir espetáculos de Dança tendo a pesquisa como aporte 

principal das criações; fomentar a produção em Dança na região; incentivar e desenvolver 

plateia para fruição em Dança; estreitar as relações, especialmente entre as áreas de Educação 

Física, Dança e Teatro, a fim de compreender como uma poderá contribuir com a outra, 

respeitando os limites éticos de cada profissão; investigar caminhos para processos de criação 

desenvolvidos por grupos, companhias, escolas, coletivos, dentre outras organizações que tem 

a pesquisa em Dança como princípio; experimentar processos criativos em Dança; propor 

intervenções artísticas em diversos espaços; estudar tecnicamente os elementos que compõem 

a Dança (organização corporal, técnicas específicas, conhecimento do corpo, elementos do 

espaço, tempo, peso e fluência, dentre outros); refletir sobre novas configurações da Dança 

Contemporânea. 

Os encontros acontecem regularmente, durante dois dias na semana, com duração de 

2h30min por dia, podendo ser readequados de acordo com o desenvolvimento do processo. A 

proposta é que esses encontros sejam divididos nas seguintes etapas metodológicas: 

preparação corporal; pesquisa de materiais; investigação de movimentos; composição 
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coreográfica; avaliação. Concomitante aos encontros do grupo também será realizada 

pesquisa bibliográfica sobre temas pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos cênicos e a 

compreensão do processo ensino/aprendizagem da Dança. 

          @s estudantes que participarão do grupo deverão passar por uma “Aula Coletiva”, 

orientada pela coordenadora do projeto e pel@s bolsistas, cujo objetivo será identificar 

pessoas interessadas em processos investigativos/criativos em Dança que escapem de padrões 

midiáticos e busquem configurações poéticas para o/no corpo. O foco não é selecionar 

pessoas que já tenham experiência em Dança e sim, potenciais para experimentar novas 

possibilidades cênicas. 

          Os trabalhos desenvolvidos poderão ser apresentados estando em andamento e/ou 

finalizados, oportunizando ao público o contato com o processo de criação das propostas bem 

como com o trabalho finalizado para o momento em questão. 

Espera-se que @s estudantes participantes do projeto adquiram autonomia para 

criação de trabalhos artísticos em Dança, reflitam sobre modos de criar e produzir Dança que 

escapem da lógica veiculada nas mídias tradicionais como a televisão e a internet e que 

possam se transformar a partir da experiência artística e se constituir enquanto futur@s 

educadores/as-artistas ou profissionais de outras áreas tendo olhar diferenciado no que se 

refere às relações humanas. 

@s bolsistas envolvidos no projeto desenvolverão, paralelamente às pesquisas 

realizadas em laboratórios de corpo, materiais para serem publicados em eventos acadêmicos 

especificamente ligados à Arte e/ou Educação. Pretende-se com estes trabalhos divulgar as 

ferramentas de pesquisa e criação experienciadas na construção dos trabalhos artísticos 

desenvolvidos no grupo. Além disso, @s participantes não bolsistas, ou seja, as pessoas que 

comporão o grupo exercendo a função de intérpretes-criador@s, também farão parte da 

pesquisa como pesquisador@s e não apenas como objeto de pesquisa. 

Partindo-se da compreensão da indissociabilidade entre a produção artística em Dança 

e a pesquisa, neste grupo @s estudantes terão oportunidade de compreender que ambas 

funções necessitam uma da outra para que trabalhos sólidos sejam construídos e levados a 

público de toda a região, apresentando-se o caráter extensionista do grupo. 
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Considerações iniciais 

 Neste trabalho foi possível iniciar apontamentos e questões para nortear o 

desenvolvimento das pesquisas em movimento de um grupo de Dança recém criado no 

âmbito de uma instituição científica e tecnológica. Tratou-se de uma introdução do que se 

deseja, enquanto proposta norteadora, para um grupo experimental iniciante em aula escola 

técnica. Pretendeu-se, com estas reflexões abrir espaços para que outras inquietações 

pudessem surgir a partir do desenvolvimento destas questões iniciais. Foi possível inferir que 

a pesquisa em Arte possui características específicas, como a necessidade de criação de 

registros, bem como a criação de problemas que não necessariamente existiam previamente. 

Sendo assim, encerro esta escrita apontando o desejo de que as perguntas estejam sempre 

presentes neste grupo como propulsoras da criação artística.  
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PROPOSIÇÕES POÉTICAS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS PARA O ENSINO 
MÉDIO: Land Art e Street Art 

 
Monica Rodrigues de Farias1- UFMA 

 
Grupo de Trabalho de Poéticas – GT 2 

Resumo 
A introdução do tema arte contemporânea nas aulas de Arte para a o Ensino Médio, enfatizando o 
seguimento da Land Art e Street Art, cerne desse trabalho de socialização de prática metodológica em 
Arte. No formato de um relato de experiência, inicia-se com os estágios de revisitação histórica sobre 
Modernismo, Pós-Modernismo e a Desmaterialização do Objeto Artístico à leitura crítica dessas 
produções imagéticas, realizados durante a disciplina Poéticas e Processos da Criação em Artes, pelo 
Mestrado Profissional em Artes/PROFARTES. A proposta lançada por essa disciplina do referido 
mestrado, parte do planejamento até a realização de proposições arte/educativas com os temas estudados 
nas aulas da Educação básica2. O estágio de trabalho com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, começa 
com a introdução dos estudos preliminares sobre a Arte Moderna, Pós Moderna e Contemporânea, 
através de slides, vídeos, estudos de textos em apostilas, livro didático e o blog educativo da autora, 
seguindo para o estágio da pesquisa bibliográfica sobre Land Art e Street Art, finalizando com a 
elaboração de projetos teóricos-visuais com propostas para a execução artística a serem realizadas nos 
espaços disponíveis possíveis: casa, rua ou escola. A etapa final - criação artística discente, finalizará 
esse relato de experiência com apoio de imagens que ilustram a narrativa apresentada. O estado da arte 
de sustentação teórica desse trabalho, origina-se em pesquisa iniciada na graduação sobre os processos 
críticos de leitura de imagem em 2003, até os estudos mais atualizados, que apontam as novas 
possibilidades no tempo presente.    
Palavras-chave: Arte contemporânea. Ensino Médio. Criação artística discente. 

Introdução 

O assunto Arte Moderna nas artes visuais, de acordo com o plano de curso elaborado pelos 

professores responsáveis3 pelo Ensino de Arte da escola pública de Ensino Médio localizada na 

Av. 06, Maiobão - C.E Domingos Vieira Filho, é abordado no final do 2º ano, assim como a 

arte contemporânea. Mesmo assim, não raro acontecer o estrangulamento desses conteúdos no 

final do ano letivo, e os mesmos serem assuntos trabalhados somente no 3º ano.  

                                                 
1 Mestranda do PROFARTES/UFMA e professora de Artes Visuais do Ensino Médio na escola Estadual do 
município de Paço do Lumiar, C.E Domingos Vieira Filho. 
2 A referida disciplina do mestrado orientou que cada mestranda vinculasse sua proposta ao nível de ensino que 
atua como docente. No caso em específico da autora, a proposta foi realizada com o 3º ano do Ensino Médio. 
3 Professora Monica Rodrigues de Farias e o Professor Evaldo Magno Anchieta (ambos da área Artes Visuais), 
que de comum acordo dividiram os conteúdos a serem administrados no 1º, 2º e 3º ano, em planejamento coletivo, 
visto que o currículo é flexível na sua abordagem e a disposição dos conteúdos ser eleita de acordo com a análise 
do educador em questão. 
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Quando, por ocasião dos estudos na disciplina Poéticas e Processos da Criação em Artes, 

ministrada pela professora doutora Viviane Moura da Rocha4, ela sugeriu a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos dessa disciplina em ações docentes pelas mestrandas em suas salas 

de aula, o pedido veio a calhar “como uma luva”. 

Os estudos vivenciados durante a referida disciplina, abordaram inicialmente as mudanças que 

influenciaram transformações no pensamento da humanidade, e, por conseguinte, das 

produções artísticas. Analisar como essas mudanças se refletiram diretamente no modo de fazer 

e pensar arte, foi o ponto inicial desse ensaio que também aborda alguns aportes teóricos que 

alicerçam a leitura crítica das imagens artísticas, nos processos de ensino e aprendizagem das 

artes visuais. 

A introdução do conteúdo sobre arte moderna e contemporânea com os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio apresentou a seguinte sequência didática: aula expositiva e dialogada,  estudos 

complementares,  discussões e debates, proposta de pesquisa sobre a Land Art e Street Art em 

específico, elaboração dos projetos coletivos pelos alunos, análise desses projetos pela gestão 

escolar5 e a realização das ações de fazer artístico utilizando a área verde e espaços físicos da 

escola, disponibilizados como suporte ou domiciliar (caso desejassem).  

Com o apoio de diretrizes educacionais e teóricos de estudo em Educação e Arte, basilares das 

atividades docentes e acadêmicas da autora, analisar-se-á os resultados dados nessa ação de 

ensino e aprendizagem com os alunos, os prós e contras de todo o processo metodológico e as 

conclusões finais de todo o trabalho desenvolvido.  

 

Modernismo, pós modernismo e a desmaterialização do objeto artístico 
 

“Quebrar todas as janelas velhas, 
ainda que cortemos os dedos nos vidros”  

Gauguin 
 

O Modernismo é conhecido como o movimento ao qual fez parte todos os “Ismos” da 

Vanguarda Europeia, da primeira metade do século XX. Fruto do contexto histórico do período, 

                                                 
4 Docente do Departamento de Artes da Universidade Federal do Maranhão e do Mestrado Profissional em 
Artes/Profartes/UFMA. Responsável pela administração da disciplina Poéticas e Processos da Criação em Artes, 
no 1º semestre de 2017. 
5 Devido as propostas serem idealizadas para os espaços físicos ou externos da escola. 
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em que acontecia a 1ª Revolução no Mundo – com o surgimento da utilização em escala 

industrial do vapor, do carvão, do aço e do algodão. Já a 2ª Revolução aconteceria no tempo 

presente, século XXI – com o surgimento do Ciberespaço, da Robótica e da Informática. 

O pensamento binário era uma característica marcante nesse período: figurativo ou abstrato; 

certo ou errado; homem ou mulher, etc. Sem uma terceira via, tinha como suporte filosófico a 

confiança no racional, na universalidade e na verdade única. STRICKLAND (2004, P.128) diz 

“No coração dessa filosofia de rejeição ao passado, chamada Modernismo, havia a busca 

incessante de uma liberdade radical e expressão.” Os principais movimentos dessa primeira 

fase do modernismo, conhecida como Primeira Vanguarda, são: Expressionismo, Futurismo, 

Cubismo, Fauvismo e o Abstracionismo Geométrico (Suprematismo, Construtivismo e 

Neoplasticismo), Dadaísmo e Surrealismo6. Geralmente esses ismos tinham muitas 

incompatibilidades dentro de suas características de estilo e pensamento, embora tivessem em 

comum a procura de respostas às questões fundamentais sobre a natureza da arte e da 

experiência humana. 

As Segundas Vanguardas iniciam-se com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945 até 

meados do início da década de 70. Agora, a busca pelo novo será mais intensa e a desconexão 

entre os movimentos, mais perceptível. Surgem novas tendências em ritmo mais acelerado, 

evidenciando-se o Expressionismo Abstrato, Novo Realismo, Pop Art, Minimalismo, Op Art, 

Art Povera, O Hiper Realismo e os Movimentos de Desmaterialização do Objeto Artístico (Arte 

de Ação/Happening e Arte Conceitual – que envolve a Body Art, Performance7 e a Land Art8).  

As características dos movimentos de Desmaterialização do Objeto Artístico eram: a renúncia 

do objeto de arte único, o relacionamento com outras atividades artísticas, como a dança, o 

teatro, a música e a poesia, e o gosto pelo cotidiano. A forma material da ação artística também 

se tornara secundária. Segundo STRICKLAND (2004, P.178) “se uma idéia criativa é 

fundamental para a arte, produzir um objeto concreto provocado pela idéia é supérfluo.” 

 

                                                 
6 Os movimentos citados não serão descritos em pormenores, por não serem o alvo de estudo nesse ensaio. 
7 Idem nota de rodapé nº 5. 
8 A Land Art e a Street Art que será um movimento oriundo das premissas iniciadas pela Land serão os Temas a 
serem abordados com mais profundidade, por conta de ser o viés da pesquisa específica desenvolvida com os 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, que foram os objetos de estudo mais contundentes nas ações docentes a serem 
relatadas durante o ensaio. 
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A Land Art e a Street Art 
 
A Land Art, ou arte ambiental (STRICKLAND, 2004, p. 178) com sua proposta do espaço 

aberto natural, saindo dos museus e galerias, tem em Robert Smithson, um dos pioneiros, com 

o suporte oriundo da natureza, como a obra Cais em espiral. 

A Land Art é uma forma alternativa de produção artística que propunha uma arte usando a 

natureza como suporte. Em que a paisagem, o terreno, o mar entre outros elementos possíveis 

do meio ambiente, se tornam materiais artísticos. Vejamos alguns outros nomes que deram 

seguimento ao estilo: Michael Heizer, Smithson, Christo e Jeanne-Claude, e Andy 

Goldsworthy. Do espaço aberto conquistado, a Land influenciaria na Pós Modernidade o que 

conhecemos como Street Art ou Arte Urbana. Sobre isso diz, CARLSSON (2015, p.9) 

 
A arte urbana é, em sua essência, uma forma de arte efêmera, em que os trabalhos não 
são feitos para durar para sempre, sua expectativa de vida é limitada. Na verdade, a 
melhor arte urbana é aquela que se faz levando em consideração que, ao longo do 
tempo, ela será degradada e desaparecerá. 

 
A princípio Street Art foi gradativamente se constituindo como forma do fazer artístico, 

abrangendo várias modalidades de grafismos - algumas vezes muito ricos em detalhes, que vão 

do Graffiti ao Estêncil, passando por stickers, cartazes lambe-lambe, intervenções, instalações, 

entre outras. São formas de pessoas sozinhas, expressarem os seus sentimentos através de 

desenhos. Jean Michael Basquiat, também foi um dos pioneiros nesse modo de fazer arte, como 

podemos observar na imagem a seguir. 

Outros nomes como: Brad Downey, Aakash, Oakoak, Basksy, TEC, Eduardo Srur, Julian 

Beever, Os Gêmeos, Edi Bruzaca, Naldo Saori, irão povoar esse imenso e amplo universo - do 

mundial/ nacional ao regional, que hoje compreende um dos estilos mais populares da Pós-

Modernidade, a Street Art. Logo, esses dois movimentos diferentes, mas complementares, serão 

o norteamento dos trabalhos a serem desenvolvidos a seguir. Pois, iremos tratar das abordagens 

metodológicas desses conhecimentos modernos e pós-modernos, como os alunos da fase final 

do Ensino Médio.  
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A Land Art e a Street Art na sala de aula: proposições docentes para criação de poéticas e 

criação artística discente – um relato de experiência 

  

Conforme já mencionado, o tema Arte Moderna e Contemporânea, seria um tema, segundo o 

planejamento previamente definido, do conteúdo programático do 2º ano do Ensino Médio. 

Porém, como não foi possível no ano letivo de 2016 fechar com esses conteúdos, iniciamos o 

presente ano, com déficit e a proposta foi de iniciar com estudos por equipe dos Movimentos 

da Arte Moderna 1ª e 2ª fase, para um amplo debate em três momentos: 1ª rodada com a 

apresentação geral de cada movimento com seus dados introdutórios: Pós-Impressionismo, 

Expressionismo, Fovismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Abstracionismo, 

Action Paint e Pop Art. Na 2ª rodada com a explicação das características do movimento; e a 

3ª e última rodada, com a leitura visual9 de uma obra do período, evidenciando as características 

levantadas sobre o movimento a partir de uma reprodução colorida em tamanho A4.  

 

Um pouco de teoria da leitura crítica da imagem 
 
É necessário abrir aqui um link para entender melhor as linhas de estudo que nortearam e 

continuam se alimentando dos trabalhos em sala de aula e fora dela. Claro que utilizando os 

critérios de forma flexível e adaptada as realidades do tempo e espaço local do alunado. O 

Image Whatching, do Dr. Robert William Ott, que é um método similar ao da proposta de Ana 

Mae Barbosa e foi amplamente utilizado nos planos de visita monitoradas que a Galeria do 

Sesc, nos idos de 2002-2003 - época a qual era estagiária (FARIAS, 2003). Esses dois teóricos, 

mais o Edmund Feldman, foram referenciais na trajetória do estágio extracurricular na vida 

acadêmica e em espaços expositivos10, até os dias atuais de docência. O Image Whatching era 

o encadeamento de cinco momentos na leitura crítica: Descrevendo, Analisando, Interpretando, 

Fundamentando e Revelando, como segue com mais detalhes a seguir: 

 

                                                 
9 A Leitura Crítica da obra/objeto artístico será algo recorrente em todos os trabalhos desenvolvidos em sala de 
aula, desde as vivências em espaços expositivos desde a trajetória acadêmica, sendo inclusive tema da pesquisa 
monográfica de conclusão da Licenciatura em Educação Artística. 
10 Mostra Nacional comemorativa do Brasil 500 anos, em 2001-2002 no Convento das Mercês.  
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 Descrevendo: descrição objetiva do que está sendo criticado. 

 Analisando: perceba e expresse.  

 Interpretando: colocações pessoais: sentimentos, ideias. 

 Fundamentando: ampliação dos conhecimentos adquiridos através de várias fontes de 

pesquisa ou atividades complementares 

 Revelando: criação artística em resposta a todo processo de apreciação.  

 

Já o teórico Edmund Feldman, em sua proposta de leitura de imagem diz que existe quatro 

estágios: descrição, análise, interpretação e o julgamento, que também veremos com mais 

detalhes, abaixo: 

 Descrição: os aspectos objetivos que determinam a leitura são: título, artista, lugar, 

época, material, técnica, tipo de representação (figurativo/abstrato). Listar apenas o que 

se ver sem conclusões pessoais. 

 Análise: busca se descriminar os elementos que compõem a imagem e suas relações: 

tamanho, forma, cor, textura, espaço e volume. 

 Interpretação:  busca as significações baseadas nas observações visuais, sem deixar de 

estabelecer as relações subjetivas com o eu – expectador. 

 Julgamento: Baseia-se em filosofias da arte, não na autoridade pessoal. 

Entre as filosofias que amparam o julgamento da arte, podemos citar: Formalista, Expressivista, 

Instrumentalista. 

 Formalista: visão pautada na ótica dos elementos formais/visuais. 

 Expressivista: visão pautada na capacidade de provocar emoções e ideias no expectador. 

 Instrumentalista: visão pautada na utilidade, tais como fins religiosos, governamentais, 

comerciais e sociais. 

A Abordagem Triangular organizada a partir dos estudos e pesquisa da Ana Mae Barbosa tratam 

do Ensino de Arte que preconize a História da Arte, a Leitura da Obra e o Fazer artístico (que 

é diferente de cópia), que continua atemporal, porém se revitalizando com as questões 

contemporâneas constantemente, como é o caso da necessidade evidente de incorporação da 
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Cultura Visual, e pretendendo ainda formar: “o conhecedor, fruidor e decodificador da obra de 

arte” (BARBOSA. 1999, p. 13).  

Percebendo que a leitura de imagem é um estudo sério e de fundamental importância, na 

pesquisa de 2003 já se colocava como “emergente” a capacitação desse contingente de pessoas 

– crianças a idosos, nos códigos das artes visuais, para maior compreensão deste mundo, 

bombardeado de imagens ininterruptamente. (FARIAS, 2003, p. 72).  

Diante do exposto, nas aulas de Arte, as preocupações com o Leitor de Imagens - Leitor de 

Mundo estarão sempre presentes. Essas abordagens citadas, somente se imbricam, se mesclam, 

se integram formando outros “desenhos metodológicos”, já que a metodologia, é algo muito 

particular de cada profissional da educação.  

 

Estudos sobre a desmaterialização do objeto artístico 
 
Superada essa defasagem de conteúdos sobre Arte Moderna, foi o momento de introduzir os 

estudos sobre a desmaterialização do objeto artístico. O plano dessas aulas contemplou a 

seguinte sequência didática:  

1º Audição da música de Zeca Baleiro: Bienal  

2º   Apreciação do vídeo do Instituto Arte na Escola: Isto é Arte?  
Fig. 1 Apreciação de vídeo em sala de aula 

 
Fonte: A autora 

3º Exercício de caça as imagens: várias reproduções de trabalhos de todas as épocas históricas. 

O aluno deveria escolher apenas as imagens de obras que considerasse contemporânea. 
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4ºAs imagens escolhidas foram colocadas num varal estendido na sala de aula, e houve o 

momento de análise das imagens justificando as escolhas. A intervenção do professor para 

conduzir a avaliação dos alunos, entre o que seriam obras modernas e o que seriam obras 

contemporâneas. 

5ºAula teórico-visual (com as intervenções dos alunos durante e após a conclusão dos slides), 

sobre os movimentos que tinham a desmaterialização do objeto artístico como proposta: Land 

Art, Body Art e Performance. E na arte contemporânea a Street Art. Com a análise formal das 

imagens, observando texturas, composições, cores e outros itens da linguagem visual evidentes, 

a técnica, os artistas e a contextualização (relações com o universo da TV, cidade, internet, etc.). 

6º Estudos complementares com o uso do livro didático, fundamentação a partir do BlogArt11 

com os temas apresentados nas aulas dadas. 

7º Lançamento da proposta de pesquisa bibliográfica e criação de produção artística em Land 

Art/Street Art (com esboço, fotografia, croqui a mão livre ou computador do trabalho a ser 

realizado).  

8º Recebimento dos projetos, apresentação a gestão da escola (para dar deferimento para a 

execução ou não, dependendo da proposta) e divulgação no BlogArt do resultado dos trabalhos 

deferidos.12 
Fig. 2 Trabalhos/ projetos dos alunos 

 
Fonte: A autora 

 

                                                 
11 Ver referências e Figura 3. 
12 Os trabalhos indeferidos (casos de não adaptação ao espaço requerido ou depredação do meio ambiente seriam 
os critérios de exclusão), receberam também a nota normalmente como atividade do 2º bimestre. A não aprovação 
do projeto não interferiram na questão nota. 
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9º Realização dos trabalhos práticos na escola.13 

10º Divulgação das ações de criação artística no BlogArt. 
Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Ações artísticas dos alunos 

 

 

 
 

                                                 
13 Esse evento aconteceu no dia 01 de julho de 2017, pela manhã. Houve um trabalho que foi realizado 
anteriormente, no quintal de um aluno (ver imagem 11 e 12). 
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Fonte: a autora 

 

 

Considerações finais 

Algumas particularidades dessa proposta de trabalho com os alunos do Ensino Médio, 

evidenciam o processo de ensino e aprendizagem através das proposições e criações poéticas 

realizadas, envolvem e desenvolvem a aprendizagem significativa, já que estimula a pesquisa, 

as várias formas de leituras visuais e competências de planejamento e fazer artístico. A sala de 

aula é um dos laboratórios de arte na aplicação de conteúdo das Artes Visuais, mesmo que o 

espaço físico não seja condizente a essas ações educativas, se estendendo a outros espaços 

possíveis entorno da escola. Esse é um registro exitoso que evidencia práticas de criação 

poéticas oriundas de pesquisas sobre arte modera à contemporânea. 
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(RE) INVENÇÕES E CORPOREIDADES DA CULTURA KALUNGA EM CENA  

 
 

Jonas Sales1 
Grupo de Trabalho de Poéticas – GT-2 

 
 

Resumo 
O trabalho desenvolvido com adolescentes remanescentes das comunidades Kalungas, na cidade de 
Cavalcante/GO, é o foco desta exposição. Resultados estético-artísticos, refletidos nos corpos em 
estado de cena, permitem que a história da tradição se expresse de maneira dinâmica, abrindo 
possibilidades para reflexões dos fazeres e dos saberes do corpo. Como uma das decorrências da 
pesquisa, os jovens partícipes propuseram leituras estéticas com resultado em um Cortejo Cênico que 
exprimia suas danças, músicas, contos, histórias contadas e vividas por um grupo que manifesta, por 
meio dessas linguagens, seus percursos de vida. Dessa forma, é possível vislumbrar e discutir sobre a 
performatividade dos corpos que trazem histórias da tradição e projetam-se em processos estéticos na 
atualidade. 
Palavras chaves: Tradição. Contemporaneidade. Artes Cênicas. 

 
 
Para compreender o processo.  
 

O fazer artístico é fator necessário e presente na vivência do homem. A 

humanidade em seu percurso cria signos para descrever o seu universo e expressar o seu eu e 

a coletividade. No âmbito da educação do cidadão, a arte se integra como fator relevante no 

processo de aprendizagem do mundo que o permeia. Assim, dialogar com o mundo através da 

arte é um caminho para ampliar possibilidades de entendimento da sociedade e do próprio eu, 

construindo os registros de nossas necessidades e revelando os elementos culturais 

vivenciados ao longo de nossas histórias.  

Diante disso, a localização da Chapada dos Veadeiros que contempla cidades do 

estado do Goiás como Cavalcante, Alto Paraíso, São João da Aliança, Colinas do Sul e 

Teresina de Goiás, dentre outras localidades, mostra-se como um ambiente rico em 

expressões artísticas que revelam a identidade do povo que construiu e dinamizou esta região. 

                                                 
1 Professor Adjunto do Departamento de Artes Cênicas da UnB e do programa de Pós-graduação PROFARTES. 
Artista cênico. Doutor em Artes (UnB) com estágio doutoral na faculdade de Motricidade Humana 
(Universidade de Lisboa). Mestre em Educação (UFRN) e Especialista em Dança (UFRN). Pesquisa temas 
relacionados às Corporeidades, Tradições populares, Negritude e Pedagogias da cena. 
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Estas comunidades possuem potencialidades a serem compartilhadas e com possibilidades de 

recriações simbólicas através da Arte.  

Neste espaço geográfico, encontram-se diversas comunidades de remanescentes 

Quilombolas, chamados de Kalungas. O processo de formação da comunidade remanescente 

de Quilombolas, os Kalungas, ocorre em virtude do período escravocrata do Brasil. A 

aquisição de negros para mão de obra no país, data-se no início do período colonial, no ciclo 

econômico da cana-de-açúcar no nordeste brasileiro. 

Neste sentido, esta comunicação é resultado do trabalho realizado pelo Centro 

UnB Cerrado e o Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, por meio do 

Programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Básico nas cidades de Cavalcante e Alto 

Paraíso. O projeto de Extensão Teatro e Expressões Artísticas na Chapada dos Veadeiros 

propôs-se a promover a realização de mapeamento sobre as expressões culturais tradicionais 

da região, incluindo as práticas culturais, formas de expressão e seus fazedores e realizações 

de oficinas de teatro com jovens, dentre estes, jovens das comunidades Kalungas inseridos 

nas cidades citadas. Com isso, buscou-se a provocação do diálogo da cultura dos jovens 

envolvidos com a vivência de práticas de linguagens artísticas cênicas. Considerou-se como 

elemento fundamental para tais práticas, a conscientização de um corpo sensível.  

Entender-se-á como sensível o processo de recepção do corpo em relação aos 

fatores externos e circundantes presentes nos meios sociocultural e ambiental. Assim sendo, a 

nossa matéria física recebe e transforma em saberes os elementos sentidos durante a constante 

troca sinestésica com o meio em que vivemos. Cito a professora Terezinha Petrúcia da 

Nóbrega (UFRN) cujo comentário corrobora com essa reflexão ao apontar o corpo que ora 

desejo retratar: 

 
É a nossa relação corporal com o mundo que cabe destacar. Essa contingência marca 
tudo o que tem lugar fora do corpo, inclusive nas investigações científicas ou 
filosóficas sobre o corpo humano, bem como nas intervenções educativas. O corpo, 
abstraído em análises que recortam-no, fragmenta-se no corpo naturalizado de uma 
determinada visão da biologia, no corpo socializado das ciências sociais, no corpo 
instrumentalizado por diversas pedagogias. Recortado o corpo, de que corpo 
falamos? Como é possível considerar o corpo como campo de saberes, um corpo de 
pesquisa que ultrapasse esse reducionismo e que considere a nossa condição 
corpórea? Falar do corpo é sempre reduzi-lo a tema do discurso, mas é preciso 
admitir que a fala também é gesto. Assim como corpo é sempre condição e limite da 
própria história humana, uma história encarnada. (NÓBREGA, 2006, p.64) 
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Considerando essas indagações, a busca da nossa matéria física como campo do 

saber, faz-se pertinente conjeturar a construção de nossa história registrada em nossos corpos, 

mediante a configuração e a inter-relação de signos e simbologias que refletem as múltiplas 

vivências que constituem as nossas sociedades em diversos pontos do planeta. Tenhamos, 

pois, o corpo como a história encarnada de fato. Um corpo memória. Reflitamos à luz da 

perspectiva de que um corpo é sujeito de propostas estéticas e de ressignificação da realidade 

que o permeia. 

Este corpo está inserido em um processo de significações culturais. Sendo assim, 

pretende-se reinterar a preocupação em como podemos afirmar o universo artístico como 

produto de saber e não apenas produto estético de entretenimento e lazer.  Proponho como 

mote de discussão, a estética popular que ainda sofre preconceitos nas discussões 

estabelecidas nos ambientes acadêmicos e, no entanto, está disseminado nas diversas camadas 

da sociedade de maneira pontual, agregando e colaborando para uma afirmação de saberes 

que se organizam por outros caminhos metodológicos, fugindo aos processos estabelecidos 

por áreas de conhecimentos formais.   Deste modo, para este diálogo, trago para discussão o 

pensamento do filósofo Richard Shusterman (1998) que afirma; 
   

A arte popular não somente pode satisfazer os critérios mais importantes de nossa 
tradição estética, como também tem o poder de enriquecer e remodelar nosso 
conceito tradicional de estética, liberando-o de sua associação alienada a temas 
como privilégio de classe, inércia político-social e negação ascética da vida. 
(SHUSTERMAN, 1998, p. 104) 

 

O autor aponta contribuições relevantes para que através de propostas que 

valorizem a assimilação das estéticas populares como procedimentos do conhecer, possa-se 

desmitificar a relevância que as produções populares trazem em seu contexto para a 

elaboração de formas estéticas. Faz-se importante então que indaguemos e reflitamos a 

despeito do andamento da compreensão e dos caminhos que as artes do corpo traçam na 

intenção de construir saberes que colaborem para a inserção destas linguagens como 

conhecimento na sociedade. Como elementos de cultura deste cerrado central brasileiro, 

destaco para este trabalho como contribuição dialógica com o processo de descobertas 
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artísticas, as expressões; O Império do divino espírito santo, a dança Sussa, e a 

Musicalidade/Cantigas que envolvem essas expressividades, no qual explano em breves 

comentários.  

 

O Império do divino  

Todos os anos, normalmente no dia 14 de agosto por volta das 16 horas é 

realizado o Império do Divino Espírito Santo na comunidade Kalunga do Vão de Almas 

(Cavalcante-GO). A celebração acontece um dia antes da celebração do Império da Nossa 

Senhora da Abadia, sendo que esses acontecimentos mobilizam toda a cidade de Cavalcante, 

reunindo as comunidades Kalungas e abrindo espaço para rever parentes que estão morando 

em locais distantes da cidade. É um ambiente que propicia um grande encontro.  

No ritual, o imperador, escolhido para reinar por um ano, segue em séquito até a 

igreja matriz (normalmente consagrada a nossa senhora da Abadia). No cortejo, alferes 

buscam o Imperador e o conduz em um quadrado com grandes bastões de bambus decorados 

conduzindo o Imperador até a igreja. Compõem-se também por alferes da bandeira e outro 

empunhando uma espada, crianças vestidas de anjos e a sua família rumo à capela. Eles 

caminham pelas ruas da cidade, ladeados por esse quadrado de grandes varas enfeitadas que 

os separam das outras pessoas do cortejo representando ali um espaço sagrado no qual através 

deste, celebra-se com fé o poder do Espírito Santo. 

Na capela, eles rezam os benditos e fazem o sorteio do festeiro do próximo ano. O 

cortejo, em seguida, faz o caminho de volta para a casa do Imperador acompanhado da banda, 

que tem sanfona, pandeiro e viola, batucando durante a caminhada. Na casa do Imperador, é 

servido o banquete que é aberto a todos os presentes. 

 

A sussa  

A corporeidade nas expressividades festivas na região da Chapada dos Veadeiros 

é representada fortemente pela Sussa (Suça, Sussia). Nascida das tradições africanas e 

vivenciada até a atualidade. Normalmente a presença de mulheres é mais comum. As 

mulheres mais velhas das comunidades mantém toda cultura de dançar e tentam passá-la para 
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os jovens, sendo um desafio para os dias de hoje diante das artes massificadas propagadas 

entre os mais novos.  

 Nas festividades, a dança Sussa é considerada uma fronteira entre o sagrado e o 

profano das folias. Suas letras, normalmente com duplo sentido, remetem a temas tais 

plantações, gado, pedidos de chuva e a vida rural em geral. Além disso, encaminha a alegria, 

sem ligar para o ritual sério, religioso, ou a tensão de uma contenda verbal. 

 Sua coreografia demonstra alegria. É marcada pelos pés e palmas. Mostram-se 

também giros e sapateados remetendo-se a uma matriz de movimento vista no candomblé. 

Pode ser dançada tanto individualmente quanto em casais, ora aproximando os corpos, ora 

afastando. É comum que mulheres, normalmente as mais experientes, chamadas de danceiras, 

girem com garrafas de cachaça equilibradas sobre a cabeça. Num jogo de complementaridade 

entre homens e mulheres, em que dançam e cantam, lançam desafios para que se mantenha o 

ritmo, com as umbigadas e giros das saias coloridas que as mulheres usam. 
 

A musicalidade  

A riqueza cultural da região propicia um arsenal sonoro muito peculiar. Ao som 

de pandeiros, violas, onças (instrumento rústico que lembra a cuíca dos sambas), caixas e 

bruacas, as comunidades negras festejam com batucadas e danças em suas diversas folias e 

festas que a séculos fazem parte da tradição Kalunga.  

A musicalidade expressa pelos povos Kalungas dessa região não podem ser 

classificadas a partir das características dos estilos acadêmicos, mas sim, à luz de seu próprio 

povo, com suas histórias e marcas de lutas contra a escravatura e alegrias que são refletidas 

em suas melodias e ritmos. Diante dos contextos vivenciados por essas comunidades, a 

escravidão é um tema recorrente nas letras das músicas e cantorias.   

A simplicidade das letras reflete também a simplicidade das melodias. 

Normalmente, ao longo de uma mesma batida de pandeiro e viola, várias canções são 

entoadas. Não é preciso mais do que duas ou três notas para tocar o pagode e animar as 

senhoras da comunidade na dança da Sussa, as quais rodam suas saias coloridas por horas ao 

som dos versos de músicas como “Canoeiro” e “Jiquitaia”. 
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Paralelo a esse necessário olhar antropológico, e a partir dele, identificamos um 

olhar ainda mais instigante nas musicalidades Kalungas, qual seja, o que envolve suas 

teatralidades. As músicas são interpretadas pelos dançantes e tocadores de maneira muito 

peculiar. As vozes em coro, os movimentos corporais (muitos dos quais bastante 

cambaleantes devido o excesso de pinga) e os sorrisos exacerbados, em conjunto, nos levam a 

imaginar que estamos em um gigante palco aberto, num ambiente onde o tempo ancestral 

permanece. O fato de os tocadores e danceiros serem, em sua maioria, composto pelos mais 

velhos, certamente contribui para essa sensação.  

Os Kalungas trazem em sua música um sentimento de coletividade e 

pertencimento muito presente e que, dentre as diversas formas de expressão que os 

acompanham, a música é um meio artístico de valor inestimável para que possam cantar suas 

histórias, uma história mágica que somente eles sabem interpretar. 

 

Kalungas em cena – Uma Experiência cênica 
 

Viver e reviver as histórias herdadas por nossos ancestrais faz-se pertinente para 

que haja diálogos que estruturem os elos entre a tradição e o cotidiano vigente. Nesse sentido, 

vejo o corpo como uma casa onde habitam diversas histórias, experiências, simbologias, e, 

por isso mesmo, é momento de perdermos os receios de descobrirmos esse tão valioso 

elemento de criação e significados.  

Hoje em dia, aspectos como a dicotomia existente entre natureza e cultura, social 

versus biológico, indiscutivelmente agrega cicatrizes aos corpos. Deste modo, fico a refletir o 

papel do corpo nesses momentos em que a psique é estudada como um elemento natural e são 

esquecidos os aspectos sociais que este corpo recebe e reflete. Tais aspectos influenciam nos 

processos de conhecimento do indivíduo e em seus processos de relações com a sociedade, 

pois, considero que a história vivenciada em sociedade vai influenciar diretamente no 

desenvolvimento da psique.  

Considerando a teoria da subjetividade do educador e psicólogo Gonzáles Rey e o 

corpo que vivencia expressões da tradição, ouso em falar que nos processos de constituição da 

aprendizagem dos indivíduos em suas comunidades no que diz respeito a tradição de seu 
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grupo, está inserido um grande complexo de configurações sociais que influenciam nas 

subjetividades criadas por estes sujeitos,  e que, consequentemente elaboram sentidos e 

significados as suas expressões de cultura.  

Gonzáles Rey (2011) dirá que há uma formação dinâmica na elaboração dos 

sentidos, que é fluido e também complexo, tendo inúmeras zonas que variam em sua 

instabilidade. Neste sentido, pensar nas subjetividades que nos permeiam, leva-nos para a 

criação de significados coletivos feitos pelos indivíduos que vivem suas experiências em suas 

comunidades.  

Nesta discussão, olha-se o corpo como elemento de assimilação de saberes. Nosso 

corpo é o canal que permeia todas as formas do sentir, é por meio dele que os sentidos se 

manifestam, proporcionando a percepção e o incorporamento dos códigos do fenômeno 

estético e transformando-os assim em saberes, em conhecimento. Para Hühne (1994), o 

fenômeno estético gera saberes a partir da experiência estética vivenciada pelo indivíduo. 

Assim sendo, em nossa vivência diária apreendemos códigos que servem como elementos 

para a construção de nossa cultura. Tal reflexão é reforçado no pensamento do filósofo 

espanhol Carlos Paris: 

 
O corpo representa o fundamento, a origem e o princípio da cultura, enquanto que 
esta significa o prolongamento e a potencialização de nossa somaticidade. Inclusive 
as criações técnicas mais complexas mantêm a marca de sua adaptação à 
corporalidade. Não é necessário ver esse prolongamento do corpo na cultura como 
compensação de uma deficiência [...] por outro lado, a organização geral da cultura 
dirige-se à satisfação das necessidades humanas, mesmo que essas, na própria 
cultura, sejam complicadas e recriadas. (PARIS, 2002. p.66)            

 
Por meio do corpo sensível recebemos saberes, de modo que se aponta para a 

construção de uma educação pelo corpo. Educação que se elabora em seus processos, nesse 

caso: a Arte Cênica. 

O foco desse trabalho foram os jovens da cidade Cavalcante/GO, com idade entre 

13 e 23 anos, sendo em grande maioria negros que moram ou tem famílias nas comunidades 

Kalungas da região como Vão de Almas, Vão de Moleque e Engenho I. Foram realizadas 

oficinas de teatro em encontros quinzenais com o intuito de oferecer caminhos que 

propiciassem a sensibilização de seus corpos. Encaminhou-se as atividades para que fosse 

favorecido para os sujeitos envolvidos o encontro com propostas estéticas que transmitissem, 
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em seus contextos, as histórias herdadas por eles em diálogo com sua realidade atual. Meio a 

esses encontros, foi percebida, a partir de jogos corporais, rítmicos e teatrais, uma rigidez 

corpórea do grupo, sendo isso, a princípio, um fator problemático para os objetivos 

estabelecidos.  

Diante de tal situação, levantaram-se os seguintes questionamentos que apont,a no qua 

não teremos espaço suficiente para debruçarmos profundamente, mas que são pertiennte como 

norteadoras das reflexões apresentadas. Como fazer com que aqueles jovens vivenciassem a 

plenitude das potencialidades de seus corpos? Quais os caminhos possíveis para um 

estabelecimento de comunicação entre o universo acadêmico e o empirismo dos saberes dos 

adolescentes envolvidos? Que histórias guardam esses corpos e como chegarmos a uma 

leitura eficiente sem que se comprometa a naturalidade que emana dos saberes por eles já 

construídos? 

                Buscou-se então, dentre as expressões vivenciadas pelo grupo, uma experiência que 

todos já teriam participado de algum modo, seja como brincante ou espectador, para 

edificarmos descobertas no intuito de que as respostas levantadas anteriormente fossem 

respondidas. Assim, o grupo chegou ao ritual a que chamam de Império do divino. 

Acrescentado a musicalidade e dança que envolve este ritual.  

É no momento da confluência de ideias que é possível entender as peculiaridades 

que unem um grupo de pessoas em uma só identidade e se caracterizam como cidadãos de 

uma mesma cultura. Como aponta o antropólogo social Ernest Gellner, 
 

...a cultura é agora o meio partilhado necessário, o sangue vital, ou talvez, antes, a 
atmosfera partilhada mínima, apenas no interior da qual os membros de uma 
sociedade podem respirar e sobreviver e produzir. Para uma dada sociedade, ela tem 
que ser uma atmosfera na qual podem todos respirar, falar e produzir; ela tem que 
ser, assim, a mesma cultura. (GELLNER, 1983, p. 37) 

  

Se alimentando esteticamente da expressão popular – O cortejo do Império – foi o 

‘mote’2 para entendermos os reflexos da história daquele grupo de jovens descendentes de 

negros escravizados que naquela região vieram se esconder e reerguer uma nova vida, longe 

das barbáries impostas para os povos negros no Brasil colonial e que ainda mostra reflexos na 

                                                 
2 Termo popular utilizado para designar o motivo, o tema a ser abordado.  
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atualidade. O Império é uma expressão da tradição desse grupo étnico que mostra aspectos de 

sua religiosidade e de uma resistência a uma hierarquia monárquica que tornou difícil a esses 

negros a manutenção de seus líderes em terras brasileiras. Nesse evento espetacular, é 

possível identificar uma trajetória cênica com representações sociais definidas pelo grupo de 

maneira que os sujeitos envolvidos criam uma atmosfera de festa e oração numa performance 

desse grupo social que imprime em seu hibridismo uma estética de valorosa apreciação. 

Os corpos que desfilam com “representações” de figuras como o rei e rainha, o 

porta-estandarte e os anjos assumem posturas que derivam de movimentos conforme o que 

vivem naquele momento, desde uma rigidez a uma soltura, refletindo símbolos e signos que 

são rememorados a cada vez que esse ato é mostrado à comunidade. Então, percebe-se que 

esses corpos têm seus registros históricos que falam e ecoam uma ancestralidade que caminha 

até hoje por meio de uma tradição que se perpetua através de uma dinâmica que transcende o 

tempo. 

Ao longo das oficinas os adolescentes tiveram a oportunidade de pesquisar e 

compartilhar suas tradições expressivas em busca de entender os códigos e símbolos que 

representam a comunidade da qual fazem parte. Brincar com o Cortejo do Império e a Sussa 

foi o percurso escolhido para que os adolescentes Kalungas pudessem sentir-se à vontade e 

donos de sua expressividade. O encontro com referências de uma expressividade da qual 

dominam modificou a relação desses jovens com os próprios corpos, promovendo uma 

vivência corpórea coletiva e, assim, foi possível perceber as individualidades corporais e uma 

grande capacidade de poiésis desses jovens em movimento.  

Percebendo o potencial que esses corpos jovens apresentaram, a partir da 

liberdade dos movimentos que a identificação com suas tradições lhes permitiu, deu-se 

continuidade ao trabalho corpóreo ao construir composições de imagens, cenas, movimentos 

que pudessem resultar em propostas estéticas em comunicação com a atualidade que 

vivenciamos. Construiu-se uma proposta cênica a partir das referências da cultura ancestral 

sem que fosse algo do passado, mas sim, fruto de uma tradição inegavelmente presente em 

nossos dias e que vislumbra sua existência para o futuro. Logo, foi reelaborado um cortejo 

com os jovens Kalungas. Em seu cortejo em praça pública, eles tiveram a oportunidade de ler 

a história de seu povo e mostrar, por meio de releituras estéticas cênicas, por meio de seus 
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corpos em movimento, uma forma representacional da tradição que anda em passos rumo ao 

futuro. 

 

Caminhos para diálogos com a tradição em cena  

 

Nesse contexto dialógico, da maneira como as relações corpóreas se dão com o mundo 

em que estamos a viver, deseja-se, com grande afinco, que as pessoas possam ser fruidoras da 

arte, que sejam capazes de identificar seus códigos e suas poéticas, que façam leituras críticas 

do mundo, dialogicamente, por meio das ideias propostas pelo artista em sua arte. Para isso, 

são necessárias portas para se permitir adentrar nas relações entre arte e sujeito de modo a 

consolidar textos e contextos pertinentes a leituras que aproximem as experiências do 

indivíduo com a Arte.  

Intitulado de Cortejo Cênico, os jovens Kalungas entraram em cena para expor 

potencialmente, o diálogo construído entre os saberes técnicos da cena apreendidos nas aulas 

de teatro e seus saberes tradicionais. Os jovens Kalungas se permitiram, portanto, criar 

metáforas, transformando ideias e sistematizando seus saberes. Refletindo que, 

 
O modo que como pensamos e agimos, o que experimentamos e o que fazemos em 
nosso cotidiano, tudo é matéria metafórica. [...] A sistematicidade que nos permite 
entender um aspecto de um conceito em termos de outro cai necessariamente indicar 
outros aspectos do mesmo conceito. Por isso, ideias são objetos, expressões 
linguísticas são como recipientes de conceitos e a comunicação é a ação de enviar, 
de transportar. Ou seja, a comunicação, pela sua própria natureza de operar como 
uma espécie de ‘transportadora’, já cria novas metáforas organizando o trânsito entre 
ação e palavra, entre dentro e fora do corpo e assim por diante. (GREINER, 2005, p. 
44-45) 
 

Desse modo, entre danças, poesias e canções, pelas ruas da cidade, o grupo de 

adolescentes desfilou com figurinos coloridos, maquiagem acentuada, adereços e 

movimentações corpóreas, cortejando um público que apreciava, aprendia e também se 

identificava com as letras e ritmos que os jovens demonstravam em seu espetáculo cênico.   

Assim, os corpos em cena confirmavam para a comunidade assistente a história que seu povo 

vive em sua tradição. Revelou-se, naquele momento, a real capacidade que o corpo tem de 
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construir linguagens que codificam o mundo, significando e perpetuando os saberes das 

diversas sociedades, conduzindo-os dinamicamente para as gerações futuras.   

Ao apontar para as artes do corpo   e da cena, desejo refletir o percurso histórico 

em que o corpo foi muitas vezes negado e, por conseguinte, os vínculos artísticos que ele 

possuía são comprometidos de acordo com os desejos de uma sociedade. Assim, claramente, 

os aspectos que denotavam desejos de liberdades corpóreas foram castrados em nome dos 

pseudos formatos das padronizações sociais, e o povo tem, ao longo da história, o legado de 

trazer propostas livres para vivências do corpo e, consequentemente, essas vivências são 

muitas vezes banidas socialmente, a princípio e, academicamente, em sequência.  

Daí, chegamos a um ponto que, para muitos, é de desconforto: considerar que a 

produção popular é imbuída de conhecimentos técnicos, estéticos e poéticos. Isso faz com que 

os dogmas da academia sejam questionados, embora, na atualidade, não tenha como a 

academia insistir na não abertura às novas concepções dos processos sistemáticos de 

construção de saberes, principalmente à luz dos sujeitos populares espalhados em cada espaço 

da sociedade. Assim sendo, a cena popular é contemporânea e persistente.  

 

REFERÊNCIAS 

 

GELLNER, E.  Nations and Nationalism. Oxford: Blackwel, 1983. 

GONZÁLES REY, Fernando. Lenguaje, sentido y subjetividad: yendo más allá del lenguaje y 

El comportamiento. Revista Estudos de psicologia. 32(3), 345-357. 2011. 

GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 
2005.  
HÜHNE, Leda Miranda. (Org.). Fazer Filosofia. Rio de janeiro: UAPE, 1994. 

NÓBREGA, Teresinha Petrúcia da. Epistemologia, saberes e práticas da educação física. 

João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2006. 

PARIS, Carlos. O Animal cultural: biologia e cultura na realidade humana. São Carlos: 

EdUFSCar, 2002. 

SHUSTERMAN, Richard. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular. 
São Paulo: Ed. 34, 1998. 

1135



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
  

TEATRAL GRUPO DE RISCO: POESIA E CONSTRUÇÃO 
ARTÍSTICA NA CULTURA LOCAL DE MS1 

 
Nathalia Tomassini Tomassini dos Santos Borioli2- UEMS/NAV(r)E 
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Grupo de Trabalho de Poéticas – GT-2 
 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo principal investigar e analisar o método de pesquisa de 
criação da poético-artística, trabalho e montagem do Coletivo Teatral Grupo de Risco (TGR), bem 
como os processos para a construção da sua linguagem poética, a fim de levantar uma reflexão 
teórico-crítica sobre o modo de produção cultural e intelectual desse Grupo. Trazendo, para tanto, 
como foco o espetáculo denominado Guardiões (2010), sendo o último de uma trilogia, que traz 
em sua estrutura uma vasta pesquisa sobre histórias da cultura local do Mato Grosso do Sul. O 
TGR, coletivo cuja sede se localiza em Campo Grande, com 29 anos de atuação ininterruptos na 
Capital e no Estado de Mato Grosso do Sul, tem trazido em seus trabalhos temas locais, políticos e 
socioculturais, o que tem demonstrado um vasto campo de pesquisa e conhecimento artístico-
cultural, pois o Grupo não apresenta as mesmas características e de maneiras óbvias que 
singularizariam o local para a grande maioria das pessoas. Portanto, pretendemos evidenciar a 
contribuição artística, histórica e crítica do Grupo TGR na formação da identidade cultural do 
Estado para além das ideias tradicionais de bois, paisagens exóticas, etnias e multiculturalidade 
quantitativa como têm sido ressaltado pelos discursos imperantes. Esta investigação está sustentada 
por meio de entrevistas, questionários, consulta de documentos e análises dos conteúdos 
levantados, portanto uma pesquisa exploratória e de levantamento de dados, tendo como base 
teórica autores (BESSA-OLIVEIRA) (NOLASCO) (ENTRE OUTROS) que estão (re)verificando4 
a cultura local de Mato Grosso do Sul por um prisma crítico-cultural que nossa pesquisa quer situar 
a atuação do TGR na cultura. 
Palavras-chave: Poética. Identidade cultural. Coletivo de teatro. 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que a autora desenvolve como TCC – Trabalho de Conclusão 
de Curso – do Curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS cujo título é “TEATRAL GRUPO DE RISCO: 
linguagem poética e ação sociocultural no Mato Grosso do Sul” sob a orientação do segundo autor. 
2 Acadêmica do 4º ano do curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. E-mail: 
nathaliaborioli8.nb@gmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor 
DE/TI na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo 
de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de 
Estudos Culturais Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. 
marcosbessa2001@gmail.com. 
4 (re)verificar no âmbito deste artigo tem sentido de rediscussão dos aparatos da cultura hoje postos em Mato 
Grosso do Sul, sempre tratados de uma perspectiva clássica, moderna ou pós-moderna pela teoria e pela 
crítica de arte locais, a partir de uma proposição epistêmica cultura, subalterna e/ou pós-colonial. 
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Introdução 

Por vias desta pesquisa pretendemos fazer uma investigação acerca do Teatral 

Grupo de Risco (TGR) – Grupo de teatro que tem trabalho por vieses bem distintos e que 

tem feito consideráveis trabalhos na cena artístico-teatral de Mato Grosso do Sul. Criado 

em 1988 é um dos grupos teatrais mais antigos de Campo Grande, completou 29 anos no 

mês de agosto deste ano (2017). O Grupo apresenta-se, como um jovem senhor que acaba 

de assumir maior idade, engajado em temas culturais e sociais que estão envoltos ao 

contexto urbano da cidade, mas também a contexto-temáticos maiores que envolvem a 

cultura nacional brasileira.  

Esta investigação será uma pesquisa exploratória e de levantamento, considerando 

que boa parte da coleta de dados e informações requeridas para este trabalho serão obtidas 

por meio da interrogação direta aos membros integrantes do Grupo; utilizamos deste 

método de pesquisa tendo em vista uma questão quase óbvia quando estamos empenhados 

a investigar as produções artísticas não situadas em contextos fora dos grandes centros 

produtores de arte, cultura e conhecimentos: a escassez de documentos e material 

bibliográfico sobre o TGR, nosso objeto, mas das artes de modo geral. 

No entanto o Grupo possui registros próprios das pesquisas feitas para suas 

montagens, diários dos processos de montagem dos espetáculos, portanto, o que contribui 

de forma maciça para alavancar as investigações pretendidas que escapolem até mesmo 

para uma teoria cultural. Assim pretendemos descrever e analisar os processos de 

pesquisas do Grupo, trazendo como foco o último espetáculo apresentado denominado 

Guardiões (2010), sendo o último de uma trilogia que traz em seu âmago uma vasta 

pesquisa sobre as histórias da cultura local de Mato Grosso do Sul. Tanto de contexto 

histórico que abrange Mato Grosso (antes de 1977), bem como a situação atual do império 

do agronegócio de Mato Grosso do Sul. 

A cargo de esclarecimentos, não pretendemos aqui exaltar o Grupo, dar este como 

exemplo de como um grupo teatral deve ou não ser/fazer em sua prática artística, muito 

menos fazer comparações com outros grupos. Comparações que estejam no plano de 

investigações qualitativas simples e puramente. Ao escolher este Coletivo como objeto de 

investigação na pesquisa, não significa que outros grupos de teatro de Campo Grande e 
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mesmo espalhados pelo Estado não estejam tanto quanto engajados em temas sociais e 

culturais.5 A predileção pelo TGR passa por afinidade pessoal e por identificação com o 

projeto artístico-intelectual do Grupo. 

O interesse em realizar esta pesquisa deu-se pela empatia e admiração cultivada 

pelo Grupo já há vários anos, por notar previamente sua diferença em relação aos outros 

grupos de teatro da cidade com os quais tive contato. Mas somos obrigados a tomar 

primeiramente da ideia de que o Grupo é entendido por muitos como um dos coletivos que 

é um “grupo mãe”: acolhe, ensina e ajuda a outros grupos em seu espaço. Os integrantes do 

TGR são políticos e culturalmente e preocupados com questões sociais.  

 
Muito além do desenvolvimento de pesquisas sobre nossa formação histórica, de 
linguagem, de busca por novas dramaturgias e de reflexões sobre o trabalho do 
ator, o TGR sempre ressaltou em seus trabalhos a preocupação com outras 
esferas da sociedade, além das artísticas. Esta preocupação e consciência de que 
a arte é instrumento de inclusão e de cidadania o levou a executar mais de 10 
projetos culturais e sociais sobre meio ambiente, prevenção e saúde, para 
populações de baixa renda, assentamentos rurais, mulheres em situação de 
violência. (TEATRAL GRUPO DE RISCO, 2016, s/p)6  
 
 

Em contrapartida, o que vi antes em outros grupos pelos quais passei e tive um 

contato próximo como tenho com o Teatral Grupo de Risco, é uma preocupação com a 

mera reprodução de obras famosas e cânones, ou como disse Bessa-Oliveira, alguns 

artistas no Estado “vendem a imagem que o Estado-Nação vende para os olhos dos de 

fora” (2011, p.42), obviamente visando maior prestígio e lucro financeiro, além da situação 

no espaço geográfico sul-mato-grossense como produção artística regional.7 

                                                 
5 Não seria novidade encontrarmos na própria cidade de Campo Grande, mesmo em Mato Grosso do Sul 
como um todo, ou ainda no território Brasileiro – se expandíssemos nossa pesquisa – outros grupos de teatro, 
dança, coletivos artísticos de qualquer linguagem, que estejam tendo que se engajarem político-culturalmente 
para conseguirem ao menos permissão para se expor. A atual situação caótica no campo da cultura no Brasil 
não é segredo para ninguém. Diariamente vemos nas emissoras de televisão – brasileiras e estrangeiras – 
matérias apresentando os descasos dos Poderes Públicos (Municipais, Estaduais e Federal) até mesmo nos 
velhos e reconhecidos centros produtores de arte, cultura e conhecimentos. 
6 Fragmento retirado do blog do Coletivo. Informações de acesso encontram-se na lista de referências. 
7 As discussões sobre produções artísticas regionalistas, regionais, nacionais datam de meados do século 
XIX, momento em que os lugares queriam se autofirmar artístico-culturalmente, uns em relação aos outros, 
ressaltando através das produções artísticas particularidades que estivessem situadas exclusivamente em 
determinadas regiões brasileiras, por exemplo: a mineiridade, o carioquês, o pernambucanês, a gauchesca, 
entre muitas outras em se tratando de Brasil. Portanto, ao falarmos de regional estamos em pleno século XXI 
ainda retrocedendo às convenções de pelo menos dois séculos atrás. 
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TGR – Político sem ser politiqueiro 

Quando entrei em contato com os membros do TGR (por volta do ano de 2012), 

percebi que algo muito maior lhes movia como artistas da cena, algo que os mantinham 

como um grupo unido: na minha ignorância artística e intelectual não compreendi o que 

acontecia previamente, o que tornava o Coletivo Teatral Grupo de Risco tão forte e 

visivelmente em grupo uníssono e unívoco em seus ideais. Uma unidade interpretativa do 

contexto sociocultural do Grupo que passei a entender como linguagem poética, perceber 

como este Grupo pensa o seu fazer artístico, o seu olhar sobre as coisas do mundo. 

Este entendimento obrigou-me a compreender e apreender que o que buscam olhar 

e desenvolver em seus trabalhos são as questões e inquietações latentes próprias e de “seu 

povo”: poderia assim dizer que este seja um olhar interno e não externo às questões do 

mundo em volta daqueles membros. Por conseguinte, não se trata de uma olhadela pela 

cidade com a mesma pegada do boémio, dandyano e flâneuriano olhar do teórico da arte 

francesa moderno no século XIX de Charles Baudelaire. O Grupo TGR tem um trabalho de 

pesquisa e é por meio deste que monta suas próprias peças e produções, trazendo no centro 

de suas produções questões e inquietações das minorias sociais. Como disse uma das 

integrantes do grupo, interessa-lhes olhar e falar sobre aquilo para que os outros preferem 

fechar os olhos, que lhes interessam as minorias. 

Com 29 anos de trabalho, atuação e atividades ininterruptas, pouco ou quase nada 

tem patenteado sobre sua história enquanto grupo teatral, sobre suas pesquisas, seus 

trabalhos e sua atuação social cultural e política no Estado. O TGR já produziu mais de 30 

espetáculos teatrais, além de documentários e programas de televisão e, sobretudo, 

pautando suas produções sempre nas questões mais profundas sobre a identidade cultural 

sul-mato-grossense. Sendo um Grupo compromissado e consolidado com questões 

importantes da sociedade, tornou-se um centro de referência tanto no desenvolvimento de 

pesquisas de linguagens estéticas do corpo e da cena quanto na execução de projetos 

culturais e trabalhos sociais envolvendo a arte do palco. 
 
[O] Teatral sempre ressaltou em seus trabalhos a sua preocupação com outras 
esferas da sociedade, além das artísticas. Esta preocupação e consciência de que 
a arte é instrumento de inclusão e de cidadania o levou a executar mais de 10 
projetos culturais e sociais sobre meio ambiente, prevenção e saúde, para 
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populações de baixa renda, assentamentos rurais, mulheres em situação de 
violência. Alguns deles são reconhecidos nacionalmente como projetos modelos, 
tais como o Prevenindo com Arte e Mulheres em cena, financiados pela Unesco 
e Ministério da Saúde. (TEATRAL DE RISCO, 2017, s/p)8 
 
 

Conhecendo um pouco dessa história e trabalhos do Grupo identifiquei a 

necessidade de registrar sua trajetória enquanto produtor e fomentador de arte e cultura 

locais, haja vista não termos esses registros para a posteridade em outras mãos que não as 

do Grupo. Acredito que este trabalho investigativo já possa contribuir como um registro 

histórico e documental de uma minúscula parcela da cultura local através do estudo da 

poética e ação sociocultural do TGR. Compreendo isso tendo em vista que toda e qualquer 

pesquisa, mesmo histórica, não abrange a totalidade do objeto que se quer investigado. 

(ZAMBONI, 2012) 

Por meio desta pesquisa, acreditamos também conseguir contextualizar sua 

importância social enquanto Grupo e membros produtores de arte e cultura local, já que 

trazem ao público questões sociais que para uns são desconhecidas, para outros esquecidas 

e até mesmo ignoradas por aqueles que deviam dá-las maior importância. Como 

complementação do que temos dito, um fragmento retirado do Blog do Grupo Teatral 

Grupo de Risco ilustra a discussão acerca de seus compromissos socioculturais: 

 
[...] fomentando um trabalho profissional de artistas movidos por interesses e 
objetivos de criação comuns e pautado sobretudo nas questões mais profundas 
sobre a identidade cultural sul-mato-grossense. O compromisso já consolidado 
com questões importantes da sociedade, transformou o grupo em um centro de 
referência tanto no desenvolvimento de pesquisas de linguagens estéticas quanto 
na execução de projetos culturais e trabalhos sociais envolvendo a arte.  
(TEATRAL GRUPO DE RISCO, 2016, s/p)  
 
 

O Grupo, como quase a maioria dos artistas em contextos extremos, se mantém por 

meio de editais, festivais, oficinas, trabalhos por contrato, com o chapéu que é passado em 

algumas apresentações, e que é habitual também de artistas em outros lugares de mundo, e 

por meio de colaboradores, sendo esses últimos muitas vezes outros grupos e artistas que 

utilizam o espaço e que contribuem da forma que podem para a manutenção do Teatral. A 
                                                 
8 Fragmento retirado do Facebook do Coletivo, utilizado como site oficial e atualizado. Informações de 
acesso encontram-se na lista de referências. 
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distribuição dos recursos é feita de forma igualitária aos membros do TGR e a sede do 

Grupo recebe como sendo um dos membros. Fato que, aliás, acaba por proporcionar a 

vivência das instalações do Grupo como própria. Segundo os integrantes do TGR não há 

uma estrutura hierárquica dentro do Grupo, a posição de diretor, tanto do Grupo como das 

montagens, não é aquela que está acima dos atores, como suposto detentor do saber ou 

aquele que tem sempre a “última palavra”; mas logicamente que, quando se trata de 

documentações estatais, há o nome de um dos integrantes, por exigência desses órgãos 

burocratas, que representa a figura da direção. 

Como, então, o Grupo se relaciona com o Estado-Nação enquanto patrocinador por 

meio de editais das atividades culturais do MS? Esta pergunta foi respondida pelo Grupo 

de forma bastante clara e segura. Primeiramente o sentido da existência do Grupo está em 

sua poética, que na forma mais simples do dizer, consiste em olhar para as minorias. E esta 

poética, o compromisso do Grupo com o seu fazer artístico, não está para negociações, não 

está para passar a imagem que o Estado quer: no sentido de vender um Mato Grosso do Sul 

com belezas e atrações turísticas pura e simplesmente. A verba destinada para a cultura, 

que na maioria das vezes é distribuída por meio dos editais, é de direito da população e dos 

artistas que pagam seus impostos. A verba destinada à cultura não é nenhuma caridade. 

Menos ainda o deveria ser uma das menores partes das verbas arrecadadas com nossos 

impostos pelo poder público. 

Pensando desta forma aqui situada, o Grupo não se sente na obrigação de vender 

uma arte e uma imagem idealizada pelos discursos que só fazem edificar fronteiras entre 

sujeitos, espaços, direitos e obrigações. Se torna de grande importância tratar da questão, 

de como o Coletivo Teatral Grupo de Risco se relaciona com os interesses do Estado, pois 

este último, obviamente, tem por interesses políticos maquiar e vender as produções 

culturais como meros (re)produtores artísticos para privilégio de um fim turístico. Para 

elucidar esta questão, faço referência às palavras de Bessa-Oliveira (2011): 
 
Como dito antes, o Estado faz uso das produções culturais sempre com uma 
intenção político-econômica de autopromoção do próprio Estado, atração para o 
mercado turístico e formatação da identidade cultural que se quer vendida. É, 
mais uma vez, a relação com um sentido valorativo, produção/local X 
produção/universal, na qual só é reconhecida como arte, e até como artesanato de 
qualidade, aquela produção cultural que dialoga diretamente com as produções 
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canonizadas dos grandes centros ou aquelas que se inscrevem nas imagens 
paradisíacas estatais (BESSA-OLIVEIRA), 2011, p. 33) 
 
 

Há uma barreira edificada pelos discursos hegemônicos locais (da arte, da cultura, 

da produção de conhecimento, político, econômico e cultural, mas também crítico e 

teórico) que edifica muros que delimitam o que é ou não produção artística em Mato 

Grosso do Sul. Da situação hoje (im)posta por esses discursos locais, passa no crivo dessas 

leituras hegemônicas, as obras que dialogam exclusivamente com bois, animais silvestres, 

índios e imagens exóticas da fauna e flora locais. Esses discursos, portanto, priorizam uma 

ideia de arte que ora está assentada nesses quesitos políticos, econômicos e naturais, ora 

está ancorada por discursos que promovem o que é da ordem do regional ou não. Dessa 

ótica, alguns grupos artísticos de Mato Grosso do Sul – para o bem e para o mal – acabam 

por inscreverem-se como artistas regionais ou não constam das histórias locais porque não 

contemplam os contextos globais almejados pelos discursos hegemônicos. 

GUARDIÕES 

A dramaturgia da peça Guardiões foi escrita por Lu Bigatão a partir dos estudos, 

pesquisas, depoimentos e documentários do Coletivo TGR sobre as regiões do Pantanal de 

Mato Grosso do Sul. As pesquisas e documentos que deram origem ao espetáculo 

delatavam a devastação, as consequências no ecossistema, as relações sub-humanas de 

quem manda e quem é mandado, as relações socioculturais deste meio que é vendido por 

suas belezas naturais, suas paisagens e animais, onde a vida de um humano vale muito 

menos do que a de um boi. Nascer, viver e crescer no Pantanal, da perspectiva que o 

espetáculo Guardiões apresenta ao público, é ter a vida ceifada ao preço do gado ali criado 

por “uma dezena” de fazendeiro que detêm o poder local. Entre ribeirinhos, funcionários 

das fazendas e indígena, a ação de levar o boi da área alagada para as áreas secas faz 

evidenciar que o gado é muito mais valoroso que as vidas desses sujeitos vulneráveis a 

qualquer mau querer da “natureza” a eles (im)posta. 

O espetáculo apresenta uma realidade lúdica e poética do homem que vive no 

Pantanal: a relação simbiótica do homem com o território, com a terra, com a água, com a 

animália, assim ora homem ora besta fera. Seja no corpo, seja na construção cênica 
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proposta pelos atores do Coletivo, o animal se presentifica na cena graças a construção 

poética que esses atores dão aos elementos do Pantanal, ora aos homens, ora aos bichos. O 

cenário é neutro e limpo, traz projeções visuais que por vezes se confundem com os 

personagens e vice-versa, os personagens não são fixos e a história não é linear. 

 
Fig. 1. Foto do espetáculo Guardiões – Em cena: André Tristão, Fernanda Kunzler e Yago Garcia. 

 
Fonte: Blog do TGR. 

 

 

Fig. 2. Foto do espetáculo Guardiões – Em cena: Fernanda Kunzler. 

 
Fonte: Blog do TGR. 
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Fig. 3. Foto do espetáculo Guardiões – Em cena: André Tristão e Yago Garcia. 

 
Fonte: Blog do TGR. 

 

 

Fig. 4. Foto do espetáculo Guardiões – Em cena: André Tristão. 

 
Fonte: Blog do TGR. 

 

 

A direção do espetáculo leva o nome de Roma Román embora o processo tenha 

sido colaborativo, em cena são três atores: André Tristão, Fernanda Kunzler e Yago 
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Garcia; cenografia: Márcia Gomes; vídeo cenário: Maíra Espindola e Rafael Mareco; 

ilustrações: Rubén Dario Román Añez; iluminação: Anderson Lima. 
Fig. 5. Foto do espetáculo Guardiões – Em cena: os atores. 

 
Fonte: Blog do TGR. 

 

Considerações finais 

O que se enxerga claramente no Estado de Mato Grosso do Sul é a cultura artística 

a favor do turismo. A produção cultural do Estado existe em função do turismo, como 

“objeto de enfeite” para agradar, entreter e vender para o turista. Não estamos afirmando 

que o mesmo não se dá em outros lugares do Brasil. Mas, parece mais evidente, onde os 

lugares estão tentando se consolidar após alcançarem maior idade no território nacional. 

Grupos de teatro e artistas afins de inúmeras áreas das artes dentro do Estado canonizam 

suas produções, se abstendo de todo o material histórico-cultural-local. Como já ressaltou 

também Bessa-Oliveira (2012), alguns artistas aqui não produzem arte, cultura e 

conhecimento a partir do local, reproduzem arte, cultura e conhecimentos migrados de fora 

e não traduzidos ao mesmo para os que ocupam os confins das fronteiras. Outros artistas, 

ainda que produzam uma arte e cultural locais imbuem suas produções com um “verniz” 

canônico, com o intuito de que suas obras sejam reconhecidas como regionais. Obras feitas 

para expor, para serem belas, para serem vistas, reconhecidas e comparadas a grandes 

cânones de outros lugares. 
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No quesito da montagem e pesquisa da peça Guardiões observamos a nítida 

contramão do Pantanal turístico vendido pelo Estado; o “clichê pantanal” cheio de araras, 

jacarés, onças pintadas, belas paisagens, etc; acaba por cair por terra. Essas imagens 

quando dentro das pesquisas para a montagem do espetáculo, o que se revela é um 

Pantanal em franca destruição. Tirando todos esses “penduricalhos” da propaganda 

turística, o que sobra é depredação e fumaça. A peça Guardiões surgiu depois de muito 

trabalho de pesquisa do Grupo sobre o Pantanal, e durante estas pesquisas o que ficou 

muito latente foi a enorme devastação que este lugar natural tem sofrido – muitas vezes, 

graças ao avanço dos bois dos políticos que ocupam cada vez mais espaço na paisagem. 

O Pantanal é cercado pelo imaginário popular de seres mitológicos, possíveis 

“guardiões”, mas a conclusão que os integrantes de Grupo chegaram, os verdadeiros 

guardiões são os homens e mulheres que cresceram e que vivem no Pantanal, ribeirinhos e 

indígenas que conhecem o solo, os tempos de seca e os de enchente, que tratam a 

(mãe)terra com gratidão. Guardiões é uma peça com inúmeros pontos críticos, que abre 

possibilidades para muitas reflexões e discussões críticas, é um espetáculo muito rico e 

provocador, e este é apenas um dos pontos de abordagem e reflexão sobre o Teatral Grupo 

de Risco – TGR. 
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A ARTE INDÍGENA SOB O OLHAR MULTICULTURALISTA NO 

LIVRO DIDÁTICO “ARTE EM INTERAÇÃO” 
Mariana Schnorr Thomas1 

 
Grupo de Trabalho de Fundamentos 

 
Resumo 
O presente artigo tem por objetivo analisar o segundo capítulo do livro didático de Arte chamado 
“Arte em Interação”, problematizando o discurso multiculturalista nessa obra. Nesta parte do livro, 
será analisada a forma como é apresentada a arte indígena, dentro do capítulo intitulado “Diversidade 
e Identidade” que convoca o leitor, já a partir de seu título, para se identificar com o discurso 
multiculturalista, uma perspectiva que se apoia nos ideais de diversidade. O multiculturalismo é 
frequentemente usado como um discurso estratégico para dar suporte à reivindicação de grupos 
minoritários por seus direitos. Nesta direção, o mesmo apoia as ideias da diversidade e da pluralidade 
humana, através do apelo à tolerância e ao respeito. Utilizando esse conceito para analisar a arte 
indígena presente no livro didático, deve-se levar em conta, primeiramente, que a arte vem sendo 
representada hegemonicamente a partir do conceito geral de arte oriundo da cultura ocidental. A partir 
disso, os efeitos que o discurso multiculturalista traz sobre a arte indígena neste livro dizem respeito à 
valorização da diversidade e o deslocamento no sentido genérico de índio. Contudo, não há uma 
problematização das relações de poder expressas neste discurso, apresentando uma política de 
tolerância que acaba por naturalizar a diversidade. 

Palavras-chave: Diversidade. Discurso. Indígena. 

O livro didático de Arte 

Pensar o ensino da Arte hoje em nosso país é associá-lo a uma incerteza do amanhã.  

Aliás, esta não é uma situação de agora, pois ao longo de sua história, várias lutas 

caracterizaram a busca do reconhecimento desta disciplina na educação brasileira. Passando 

pela ideia de atividade artística até a sua validação como disciplina obrigatória do currículo 

escolar através da sua subdivisão em diferentes linguagens, a Arte hoje se encontra em 

situação de disputa. Isso se deve à medida provisória estabelecida pelo governo no ano 

passado, colocando em suspenso a sua inserção no cotidiano escolar. 

 Apesar desta atual situação, um dos grandes avanços recentes para o ensino de Arte é 

o ganho do livro didático. Em 2015, através de edital do Plano Nacional do Livro Didático-

PNLD, o ensino médio público brasileiro recebeu pela primeira vez um livro didático de Arte 

que deveria seguir uma série de obrigações que foram avaliadas através do Guia do Livro 
                                                 
1 Mestranda em Estudos Culturais em Educação pela Universidade Luterana do Brasil. Professora de Artes de 
Educação Básica do Colégio Ulbra São Lucas/RS. E-mail: m4ri4na@gmail.com. 
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Didático. Dois livros foram aprovados neste Edital: Por toda Parte e Arte em Interação, 

ambos de 2013. Desta forma, cada escola tinha a opção de selecionar quais dos dois livros iria 

optar utilizar nos três anos destinados ao seu uso-2015, 2016 e 2017.  

 Algumas das obrigações que os livros deveriam atender é a abordagem das culturas 

indígenas, afro-brasileiras e africanas que vêm através de normativas, ou seja, formas de 

regulação que determinam que as escolas em disciplinas específicas, tratem destes assuntos 

como modos de garantir a valorização destas culturas em nosso território. 

 A partir da leitura íntegra dos dois livros didáticos, percebi que apenas um deles 

apresenta um capítulo específico para abordagem destas culturas e artes dos povos indígenas, 

afro-brasileiros e africanos. É o capítulo dois do livro Arte em Interação, intitulado 

“Identidade e Diversidade”.  Com isso, optei por analisar este capítulo no livro com o objetivo 

de observar e refletir quais textos e imagens são utilizadas para nomear e caracterizar a arte e 

a cultura indígena brasileiras2.  

 Antes de iniciar a análise do capítulo, apresento algumas características gerais do livro 

Arte em Interação: O livro, apresentado em volume único, está em sua 1ª edição (no ano de 

2013), sendo composto por 400 páginas, da editora a IBEP, de São Paulo, e seus autores são 

Hugo B. Bozzano, Perla Frenda e Tatiane Cristina Gusmão. 

Seu segundo capítulo, “Identidade e Diversidade”, estruturado em 37 páginas, tem 

como tema as culturas indígenas e dos povos africanos, além de trazer também o Barroco3 

europeu e brasileiro. Ao longo de suas páginas, há seções fixas, imagens e textos verbais para 

nomear e caracterizar a arte indígena. Referências que serão apresentadas na seção final deste 

artigo. 

 

Problematizando a arte indígena na educação 

 

Conforme dito anteriormente, a arte indígena entra como obrigatória no currículo 

escolar através da Lei nº 11.645/2008 determinando que: “nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história 
                                                 
2 Dada a extensão do artigo, não foi possível abordar a arte e a cultura afro-brasileiras e africanas. 
3  Estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, 
difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América. 
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e cultura afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 2008). Além disso, estes conteúdos deverão 

ser ministrados em todo currículo escolar principalmente nas disciplinas de Arte, Literatura e 

História Brasileiras.  

Após a promulgação desta lei, em 2011, o Ministério da Educação – através da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – reeditou o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação para as 

Relações Étnico-raciais, objetivando que os sistemas e instituições de ensino cumpram o 

estabelecido na lei 11.645/08. 

Sendo assim, além da comunidade escolar, os livros didáticos também deveriam 

contar com conteúdos que contemplassem a cultura indígena. Contudo, a forma como são 

inseridos estes conteúdos normalmente dá-se sob um viés eurocêntrico. Sobre isso, a análise 

da arte de determinados povos ocorre pelo conceito geral de arte oriundo da cultura ocidental, 

nascida da experiência europeia, relacionando-se com a contemplação estética. Isto se 

distingue da função da arte produzida pelos povos indígenas e africanos, que a produzem para 

outros fins como rituais cerimonialísticos. Por isso, Nunez (2011) orienta que se deve ter o 

cuidado com reducionismos e a falta de problematizações que há nas análises destes livros, 

que acabam por esconder uma forma de colonização. 

O mesmo autor também afirma que a “arte indígena liga-se a uma imensa variedade de 

estilos e manifestações, onde não há uma arte como atividade diferenciada da produção de 

objetos úteis” (2011, p. 146). Para Nunez, a nossa definição de arte não é necessária para os 

povos indígenas, ou seja, o que eles produzem não se relaciona a fins contemplativos e 

estéticos, conforme já referido.  

  O próprio termo indígena já categoriza vários povos a partir do processo de 

colonização, “colocando os diferentes como sendo iguais entre si, ou seja, quem não era 

branco, europeu, passou a ser indígena independente de seu território, dos costumes e modo 

de vida”, segundo Barbero (2010, p. 304). 

Examinando o capítulo 2 do livro didático, o primeiro aspecto que se sobressai é a 

abordagem da arte indígena (e também da arte africana e afro-brasileira) como uma “arte 

outra”, uma arte que integraria a diversidade cultural e que precisaria, então, ser valorizada. E 
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o apelo à diversidade se expressa de forma direta ou indireta, como pretendo mostrar nesta 

análise, que se dá principalmente, por meio do discurso multiculturalista. 

 
O discurso multiculturalista  
 

A perspectiva multiculturalista, segundo Hall (p. 51, 2003), “refere-se às estratégias 

políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade 

gerados pelas sociedades multiculturais”. A mesma pode ser vista como parte de uma 

engrenagem a partir da qual se governa ou administra problemas gerados em sociedades 

multiculturais. O multiculturalismo apoia as ideias da diversidade e da pluralidade humana, 

através do apelo à tolerância e ao respeito. Entretanto, conforme o mesmo autor, este termo 

naturaliza as diferenças e dificulta as lutas específicas de grupos posicionados na diferença, 

pois desconsidera as relações de poder. Desconsidera, ainda, a tensão existente entre o 

reconhecimento da diferença e a realização da igualdade. O “outro” cultural seria, assim, um 

problema a ser administrado, uma vez que sua presença coloca em xeque a nossa própria 

identidade. 

Os Estudos Culturais tem problematizado as perspectivas multiculturalistas, a partir 

das quais se celebra uma suposta diversidade constituinte de nossa “natureza” humana e que 

formulam a questão sob o apelo à tolerância, e coloca a perspectiva da diferença – conceito 

que leva a pensar nos processos de produção, classificação, hierarquização das culturas, e nas 

relações de poder que definem quem seriam os diferentes. 

No espaço acadêmico são muitas as discussões sobre o multiculturalismo e estas têm 

mobilizado pesquisadores filiados a diferentes perspectivas teóricas. Na obra Ciladas da 

diferença, Pierucci (1999, p. 7), por exemplo, indaga: “Somos todos iguais ou somos todos 

diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes?” Em seguida, ele explica que a 

resposta a estas indagações pendia, até algum tempo, para a noção de igualdade (como 

expressão do humano, da nação, por exemplo).  Porém, a partir dos anos 1980 (em diversas 

partes do mundo ocidental) “passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e 

ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se, em ritmo acelerado e 

perturbador, a consciência de que nós, os humanos, somos diferentes de fato” (ibid.) 
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Consolida-se o chamado “direito à diferença”, o que implica tanto o direito de ser diferente 

quanto o de ter acesso aos recursos culturais, econômicos e educacionais.  

Nos discursos contemporâneos quase sempre a diferença é enaltecida, apresentada 

como força, como riqueza, como expressão daquilo que somos. Concordo com o autor que 

esta ideia pluralista é incorporada aos mais diversos âmbitos da vida social.  

Retomando a discussão sobre os discursos multiculturalistas, recorro aos argumentos 

de Vera Candau (2008), uma das pesquisadoras mais citadas em textos que discutem 

diferenças, sob uma perspectiva multiculturalista.  Também no entendimento desta autora o 

multiculturalismo está envolto em grande polêmica no mundo acadêmico. Tal polêmica se 

expressa também no âmbito social e emerge nas reivindicações de movimentos sociais.  

A autora afirma que certos discursos multiculturalistas assumem uma forma descritiva, 

outras um viés prescritivo. A primeira, conforme Candau, “afirma ser o multiculturalismo 

uma característica das sociedades atuais (...). Nesse sentido, enfatizam-se a descrição e a 

compreensão da construção da formação multicultural de cada contexto específico” (Ibid., p. 

50). O caráter prescritivo se traduz numa visão, até certo ponto, determinista das diferenças.   

Para este artigo, considero importante registrar que há, conforme explica esta autora, 

diferentes formas de pensar a diversidade, e estas se sustentam no multiculturalismo 

assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural, ou, ainda, 

no multiculturalismo interativo ou interculturalidade. 

No multiculturalismo assimilacionista o relacionamento entre diferentes culturas 

deveria convergir para a incorporação de todos na cultura hegemônica, assegurando-se, para 

cada um, igualdade de oportunidades. Já no multiculturalismo diferencialista ou 

munoculturalismo plural ocorre o contrário, a ênfase recai sobre o reconhecimento da 

diferença e se pleiteia a ampliação de possibilidades de expressão de segmentos sociais 

distintos. Por fim, no multiculturalismo interativo ou interculturalidade articulam-se políticas 

de igualdade e políticas de identidade.  

  

Aproximando-se desta última perspectiva, a autora defende que nela se propõe uma 

educação para o reconhecimento do “outro”, para a negociação cultural, para o 

reconhecimento das assimetrias de poder que criam desigualdades e para o respeito às formas 
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de ser e de pensar de grupos culturais. Negociação, nesta perspectiva, diz respeito à 

capacidade de interação e de construção de projetos comuns entre grupos diferentes, o que 

fortaleceria o sentido de democracia e de pluralismo.  

 

Analisando o capítulo identidade e diversidade 

 

Ao ler este segundo capítulo do livro Arte em Interação, procuro analisar algumas 

estratégias representacionais presentes no mesmo, que são sustentadas em abordagens 

multiculturalistas. Neste momento, coloco em discussão duas estratégias representacionais 

presentes nas obras: a primeira diz respeito a uma celebração da diversidade e a segunda 

refere-se a uma visão genérica do termo indígena.  

Uma forma de valorização da diversidade indígena é sobre um dos tipos de arte desta 

cultura mais recorrentes no capítulo. Estas são as cerâmicas das bonecas Karajá, produção do 

povo Karajá4. Há imagens e textos verbais desta arte em quatro páginas do capítulo. 

 Estas bonecas aparecem no livro como bem culturais imateriais reconhecidos pelo 

IPHAN5. De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e 

com auxílio da UNESCO, conforme o site do IPHAN, no Brasil, em 2006, foi ratificado que 

bens imateriais são compostos por práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 

como parte integrante de seu Patrimônio Cultural.  

Até então, apenas bens materiais eram reconhecidos como patrimônios culturais e 

através deste reconhecimento, há a representação e a valorização deste objeto que é produzido 

há centenas de anos, numa tradição que persiste até os dias de hoje e que serve como fonte de 

renda para as mulheres deste povo, segundo o livro didático. 

Sobre a produção destas bonecas, o livro afirma que “muitos grupos e comunidades, 

em especial as que vivem em maior proximidade com a natureza, fazem sua arte com argila, 
                                                 
4Grupo indígena que habita a região dos rios Araguaia e Javaés (GO, MT, TO e PA). Sua língua é a língua 
carajá (denominada, pelos carajás, como inyrybe, que significa "a fala dos iny"),. Sua população atual é de 2 927 
pessoas, distribuídas em 21 aldeias. 
5 Instituto do Patrimônio Histórico e Estatístico Nacional, responsável pela preservação do acervo patrimonial 
material e imaterial do país. 
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Assim, a articulação produzida entre índio e natureza funcionaria como uma espécie 
de chave de leitura, sendo os povos indígenas narrados como habitantes naturais da 
floresta, lugar geográfico e social que produz também um conjunto de atributos 
colados ao corpo e apresentados como sendo próprios da “natureza indígena”. 
Habitando o mundo natural, os povos indígenas teriam características como 
primitivismo, espontaneidade e ingenuidade (BONIN; RIPOLL; AGUIAR, 2015, p. 
66). 

 
Por outro lado, no mesmo capítulo do livro Arte em Interação, se insere um Box 

intitulado “Conexão” e nele se apresenta a arte das bonequeiras do Vale do Jequitinhonha, 

região norte de Minas Gerais. O texto explica que a seca expulsou muitos homens e, então, as 

mulheres passaram a fabricar bonecas de cerâmica para sustentar as famílias. Isto se percebe 

neste trecho: “Elas são, em sua maioria, bonequeiras e retiram o barro, abundante na região, 

direto da natureza (BOZZANO; FRENDA; GUSMÃO, 2013, p. 64)”. O recorte anterior me 

faz pensar que também neste caso se estabelece uma vinculação entre as ceramistas e a 

natureza (na atividade que lhes assegura a subsistência). Assim, pode-se dizer que a ideia de 

vínculo com a natureza não se produz apenas quando se trata dos povos indígenas. 

Voltando a ideia do discurso multiculturalista, o mesmo que promove o sentido de 

valorização da diversidade e conforme já mencionado sobre a autora Vera Candau, o 

multiculturalismo assimilacionista melhor representa esta ideia, através da busca da conquista 

da igualdade. Sendo assim, é possível perceber a ideia deste discurso neste outro trecho do 

livro: 

1155

que é retirada diretamente do meio em que vivem  (BOZZANO; FRENDA; GUSMÃO, 

2013, p. 57). Afirmações como esta reforçam e naturalizam a representação do índio como 

sujeito que vive junto à natureza. Valendo-me de argumentos de Hall (1997), penso que 

reduzir as culturas indígenas à natureza é “uma estratégia representacional destinada a fixar a 

„diferença‟ e assim garanti-la para sempre”. Esta é, aliás, uma estratégia discutida por 

diversos pesquisadores do campo dos Estudos Culturais que abordam a temática indígena, 

conforme, Bonin, Ripoll e Aguiar (2015). No conjunto de 15 teses e dissertações que os 

autores selecionaram para análise, eles identificaram em quase todos há uma preocupação em 

problematizar o par cultura/natureza, e, como efeito, o vínculo estabelecido entre índio e 

natureza. 
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No Brasil, há uma mistura de várias culturas com identidades diferentes. Com o 
processo de colonização, buscou-se impor a arte e a cultura de origem europeia. Isso 
não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a 
africana, que estão enraizadas em nossa formação cultural (BOZZANO; FRENDA; 
GUSMÃO, 2013, p. 58).  
 

Neste recorte, apesar de os autores iniciarem destacando a imposição da cultura e da 

arte europeia, reafirmam a ideia da mistura, noção que reativa a representação de unidade, 

formada por partes que se somam e se mesclam formando “uma cultura”, o que coloca as 

culturas dos outros povos como unidades menores, subjugadas a uma totalidade maior. Hall 

(2003) afirma que a invenção dessa totalidade – correspondente a uma identidade nacional – 

se dá por diferentes estratégias, e seria constituidora de uma ideia de nação miscigenada.  

O uso da noção de miscigenação parece ser comum em discursos multiculturalistas 

que, desse modo, tornam visíveis as diferenças, mas de um modo que mantém assimetrias e 

uma relação de subordinação. Neste contexto, as culturas indígenas (e africanas) que teriam 

originado a sociedade brasileira tal como a que conhecemos são reconhecidas como 

“ancestrais”, caracterizando um sentido de passado. 

Conforme destaquei no início desta seção, uma das estratégias de inserção da arte e da 

cultura indígena no livro didático Arte em Interação diz respeito a contestação e 

deslocamento da visão genérica de índio. Esta visão pode ser vista nos trechos a seguir: “Mas 

apesar dessa forte presença, muitos brasileiros desconhecem essas culturas, ou as veem 

somente de um jeito estereotipado” (BOZZANO; FRENDA; GUSMÃO, 2013, p. 58), e ainda 

 
[...] uma visão europeia, a visão dos colonizadores, de mundo e da sociedade, fez-se 
dominante, o que faz com que, ainda hoje, haja um grande desconhecimento dessas 
culturas ancestrais das quais somos herdeiros. As culturas indígenas no Brasil, por 
mais que se encontrem dentro do território em que vivemos, ainda são vistas por 
muitas pessoas com olhar estereotipado e equivocado. De um modo geral, não se 
conhecem seus modos de vida, visão de mundo, as semelhanças e diferenças entre 
seus povos. Há, inclusive, uma tendência de se entender os indígenas todos da 
mesma maneira. Diz-se o “índio”, no singular, sem diferenciar as centenas de povos 
indígenas que vivem no território brasileiro (Ibid., p. 59). 

 

 Na sequencia, o texto explica os contextos de uso dos termos “índio” e “indígena”, 

relacionando-os com outros termos como “autóctone” e “nativo”. Várias estratégias vão sendo 

utilizadas para pluralizar o sentido do termo “indígena”. Uma delas é a inserção de dados 

estatísticos que permitem entender quantos são, quantas etnias existem e quantas línguas são 
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faladas.  No box “Capsulas”, inserido na mesma página, apresentam-se dados extraídos de 

sites de organizações não governamentais e dados do IBGE sobre a presença indígena no país.  

Outra estratégia é a inserção de exemplos relativos a determinados povos indígenas. 

São exemplos contextualizados na cultura e arte de um povo indígena específico. Por 

exemplo, entre as páginas 60 e 61 são inseridas fotografias do povo indígena – os Karajá – em 

distintas situações cotidianas. Junto às imagens, são colocadas questões para orientar o olhar:  
O que caracteriza cada uma das imagens? Procure observar os lugares, gestos e 
posturas [...] Que relações você vê entre elas? Quais elementos possuem em 
comum? Que materiais você identifica? Quais seus usos e relações entre as 
imagens? (ibidem, p. 61). 

 
Figuras 1, 2 e 3: Cenas da cultura Karajá 

 

 

 

 

 

 
 
 

FONTE: (BOZZANO; FRENDA; GUSMÃO, 2013, p. 62) 
 

Após este diálogo direto com o leitor, o texto prossegue explicando que as imagens 

são do povo Karajá e que sua autodenominação é Iny, que significa “nós”, sendo Karajá um 

nome adotado em língua portuguesa, originado do Tupi. O texto explica que esse povo vive 

em seus territórios tradicionais, numa extensa faixa do Rio Araguaia, na Ilha do Bananal e 

que os Karajá estão presentes nos estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Há breves 

informações sobre os mitos deste povo e sua relação com a arte. São destacados elementos 

artísticos que o leitor também pode observar nas fotografias – as pinturas corporais, a arte 

plumária, por exemplo.  Há também informações sobre o processo de produção da cerâmica e 

das tintas utilizadas para colorir estes objetos e para produzir pinturas corporais.  

Desse modo, o texto expressa um sentido mais abrangente de arte, que estaria presente 

em várias instâncias da vida indígena e discute, inclusive, padrões e abstração em pinturas 
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corporais de povos como os Karajá e os Munduruku6, do Alto Tapajós. Segundo Silva e Vidal 

(1998), a cultura ocidental cria, muitas vezes, visões estanques das sociedades indígenas, mas 

a arte para os índios é movimento, dinamismo, representando uma experiência coletiva.  

Neste aspecto, o livro didático Arte em interação parece partilhar o ponto de vista das 

antropólogas citadas acima. Neste sentido, penso que as afirmações presentes no livro 

reforçam as ideias do discurso multiculturalista interativo que promove o reconhecimento da 

diferença e das lutas que promovem este fortalecimento do pluralismo cultural. 

  

Palavras finais 

Em um artigo que analisa a diferença na literatura para crianças, Silveira, Bonin e 

Ripoll (2010) afirmam que o tema das diferenças eclode e adquire visibilidade nos dias atuais, 

em parte porque serve ao consumo (a diferença vende, tem apelo, faz circular mercadorias), 

em parte porque vivemos atualmente um tempo de contestação dos discursos unificadores 

sobre identidades e de valorização da diversidade. Para elas, hoje são produzidos e circulam 

variados artefatos que colocam em destaque os grupos minoritários, com suas demandas 

específicas e suas diversificadas maneiras de pensar. Desse modo, “os discursos 

multiculturais produzem, como tendência geral, uma positivação das diferenças, tomadas 

como essenciais, autorreferenciais, com valor em si mesmas (SILVEIRA; BONIN; RIPOLL, 

2010, p. 101)”.  

Apesar de as sociedades atuais serem constituídas por diferentes culturas, isso se dá 

não porque naturalmente sejamos diferentes e sim porque há diferentes posicionamentos e 

identificações que se constroem e nos quais se investe. Na perspectiva dos Estudos Culturais 

existem múltiplas culturas. Não se trata apenas de diferentes práticas culturais ligadas a 

distintas etnias, e sim de culturas marcadas por diferentes pertencimentos – falamos, nos 

estudos produzidos neste campo, de culturas surdas, culturas juvenis, culturas infantis, 

culturas laborais, entre outras.  

As distinções propostas pela autora Candau me permitiram entender que não existe um 

discurso multiculturalista e sim perspectivas multiculturalistas que constituem e explicam a 

                                                 
6 Povo que habita a região do vale dos Tapajós nos estados da AM e PA, contando com uma população de mais 
de 11.000 indivíduos. 
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diferença de variadas maneiras. E isto se evidenciou no segundo capítulo do livro Arte em 

Interação. Desta forma, minha análise mostrou que há uma reiteração da noção de 

diversidade, que colabora para a naturalização de certos atributos indígenas. Pude também 

observar que são postas em operação estratégias que deslocam e contestam representações 

comuns dos povos indígenas, dentre as quais destaquei a contestação da noção genérica de 

índios. 

Desta forma, o discurso multiculturalista apesar de enaltecer a diversidade e de 

promover um deslocamento no sentido genérico de índio, da mesma forma apresenta limites 

ao não contestar as relações de poder. Sendo assim, os efeitos deste discurso são de uma arte 

indígena que aparece de forma celebrativa e não conflitiva, ou seja, uma política de tolerância. 

Sendo assim, tolerar afirma uma atitude implicada com o poder (quem tem o poder de tolerar, 

quem está na condição de ser tolerado?). A diversidade é naturalizada e, assim, não é vista 

como algo a ser dissolvido num todo homogêneo, não devendo ser integrada.  
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Resumo: O texto problematiza a função do ateliê de arte na contemporaneidade, tendo como base as 
ações realizadas pela Casa de Pedra – coletivo de arte, da cidade de Caicó-RN. Serão evidenciadas 
algumas estratégias de atuação do grupo junto à sociedade com o fim de entender como este espaço de 
criação coletiva delimita suas fronteiras e se firma num suposto mapa das artes da região do Seridó 
norteriograndense. A profissão artista ganhará relevo, avançando por questões como dificuldades, 
desafios e possibilidades do fazer expressivo dentro das dinâmicas laborais da atualidade, ao mesmo 
tempo em que será feita algumas considerações sobre o mercado de arte e a educação artística e 
estética em contexto não formal. A trama envolve um diálogo com o pensamento de artistas e teóricos 
do campo da Arte e da Educação, com destaque para JUNQUEIRA & GOMES (2009), OSTROWER 
(1978) e TRILLA, et al. (2008), entre outros. A Casa de Pedra configura-se como um espaço de 
criação coletiva, de educação em contexto não formal, de encontro, de divulgação e comercialização 
de objetos artísticos dentro do circuito cultural do Rio Grande do Norte, impulsionando a produção e a 
fruição sensível entre o público apreciador de arte do Seridó. 
Palavras-chave: Artes Visuais. Coletivo de artistas. Ensino de arte. Mercado de arte. 
 
Abstract: This text discusses the function of the art studio in modern times, having as a starting point 
the actions performed by Casa de Pedra – an art collective in the city of Caicó-RN (Brazil). Will be 
brought to attention some of the group’s strategies of action alongside society with the goal of 
understanding how this collective creation locale limits its frontiers and estabilishes itself in the map 
of the arts developed in the region of the Seridó, inside the Brazilian state of Rio Grande do Norte. We 
will highlight the profession of the artist, while also touching on questions such as its difficulties, 
challenges and the possibility of significant production inside the work dynamics of contemporary 
times, while also making some considerations about the market of art and artistic education, as well as 
aesthetics in a non-formal context. This production involves a dialogue with the thoughts of artist and 
theorics from the field of Arts and Education, focusing on JUNQUEIRA & GOMES (2009), 
OSTROPOWER (1978) and TRILLA, et al. (2008), among others. Casa de Pedra configures itself as a 
space of collective creation, of education in a non-formal context, of meetings, of disclosure and 
commercialization of artistic objects inside the cultural circuit of Rio Grande do Norte, propagating 
the production and sensible fruition between the appreciating art public of Seridó. 
Keywords: Visual Arts. Art Collectives. Art Teaching. Art Market. 
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pesquisa Ensino de Artes Visuais no Brasil. E-mail: valentim8@yahoo.com.br 
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A CASA DE PEDRA DE CAICÓ: UM ATELIÊ DE CRIAÇÃO COLETIVA NA 

INTERFACE COM A PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO SERIDÓ-RN 
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O texto objetiva problematizar a função do ateliê do artista na contemporaneidade tendo como 

base as ações realizadas pela Casa de Pedra – coletivo de arte, da cidade de Caicó-RN. 

Apontaremos algumas estratégias de atuação do grupo junto à sociedade, bem como a busca 

para demarcar suas fronteiras territoriais, firmando sua presença num suposto mapa das artes 

do Seridó norteriograndense. Discutiremos ainda sobre a profissão artista adentrando em 

questões como dificuldades, desafios e possibilidades do fazer expressivo dentro das 

dinâmicas laborais atuais, especialmente junto ao mercado de arte na região. 

Para iniciarmos levantamos algumas questões sobre a ideia de ateliê de arte. O que é 

um ateliê? Como se configura um ateliê de arte nesta contemporaneidade? Como é utilizado 

este espaço? Em primeira instância, a noção de ateliê remete à uma concepção estrutural e 

física que é destinada à criação artística. No entanto, a compreensão de ateliê vai além do 

espaço definido por sua arquitetura, uma vez que este alarga suas fronteiras para pressupor um 

espaço que se destina à pesquisa de materiais e procedimentos técnicos. É um lugar de 

silêncio e conflito, de ordem e caos, de experimentação e expressividade, de erros e acertos. É 

no interior do ateliê que o artista solta sua imaginação criativa para conceber suas obras, 

elaborando propostas e promovendo a arte. Abrir o ateliê para encontros, lançamentos de 

livros, palestras, exposições e visitação pública legitima a produção criativa, pois é no 

confronto da obra com o olhar do apreciador que acontece o reconhecimento da arte.  

Na contemporaneidade esse espaço também se presta aos estudos de teorias, à 

produção compartilhada e à comercialização de objetos artísticos, mostrando suas inúmeras 

possibilidades de uso e seus desdobramentos. Na visão dos artistas Junqueira e Gomes (2009, 

p. 2070) é importante pensar neste recinto porque ele renova o circuito da arte. Sendo assim, o 

lugar de trabalho do artista pode “ser visto hoje como um espaço de cruzamento de 

subjetividades múltiplas, no qual a obra é construída também pelo espectador”. Em última 

instância podemos chamar de ateliê um lugar híbrido que se destina à criação e à produção 

coletiva. É um espaço que se reinventa na medida em que o artista ressignifica sua função de 

uso.  

O conceito de artista está diretamente ligado a uma concepção de arte e vem sofrendo 

alterações ao longo do tempo. De qualquer maneira, o artista é um sujeito que cultiva a beleza 

e as artes. Essa noção se aproxima de um sujeito sensível, consciente e acima de tudo criativo, 
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que tem como principal função a produção poética, ou seja, a criação artística ou o que 

chamamos comumente de obra de arte. Atualmente os artistas assumem posturas mais 

diversificadas e muitos trabalham com experimentações. Para conceber sua obra o artista se 

dedica ao desenvolvimento de uma poética pessoal. A poética exige dele gesto criativo, ética, 

estética, compromisso com o público apreciador, investigação e zelo pela formação inicial e 

continuada. Ao cuidar da obra ele deve também dedicar atenção especial às questões 

socioeducativas.  

Uma obra pode ser material ou conceitual e para ser concebida envolve processos 

criativos que normalmente estão articulados a uma teoria. No campo das artes visuais a 

produção poética exige do artista elaboração, inspiração, tensão psíquica, escolhas, pesquisa 

de materiais e métodos que possam expandir os limites do fazer expressivo, além de 

experimentação, de documentação do trabalho e de boa dose de sensibilidade e imaginação 

criativa. Fayga Ostrower (1978, p. 39) acredita que a imaginação criativa “nasce do interesse, 

do entusiasmo de um indivíduo pelas possibilidades maiores de certas matérias ou certas 

realidades. Provém de sua capacidade de se relacionar com elas”. 

Ao longo do século XX os consagrados princípios da produção artística foram 

radicalmente transformados e o verbo criar ficou livre das conjugações somente na primeira 

pessoa. O artista esgarçou as possibilidades do fazer criativo e assumiu que sua produção 

pode ser contaminada por outros modos de fazer e por outras experiências. Isso porque, na 

atualidade sua obra pode ser plural, múltipla, intersubjetiva, interativa e seu ateliê um espaço 

de fronteiras borradas pelo compartilhamento de saberes e experiências que transitam entre o 

dentro e fora do ateliê, ou vice e versa. No entanto, existe um campo de forças no universo 

social e artístico que atua entre a tradição e a revolução. Kátia Canton discorrendo sobre a 

produção artística assegura que os artistas buscam um sentido para a sua produção, “mas o 

que finca seus valores e potencializa a arte contemporânea são as inter-relações entre as 

diferentes áreas do conhecimento humano” (CANTON, 2009, p. 49). 

A capacidade de interrelacionar os saberes favorece a inserção dos coletivos de artistas 

no contexto social e aponta para novas e possíveis dinâmicas culturais. Os coletivos de artistas 

são agrupamentos de pessoas com interesses em comum, ligados normalmente à produção e à 

difusão da arte. Eles reúnem variadas representatividades expressivas, podendo potencializar 
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experiências e manifestações artísticas dentro de um mesmo espaço de criação. Essas 

articulações favorecem que o fazer poético ganhe um novo impulso, ao mesmo tem em que 

contribuem para que os profissionais da arte atuem não só individualmente, mas em conjunto, 

em parceria com seus pares. Os coletivos também proporcionam experiências ao público à 

medida que promovem descontinuidades e intervenções em espaços públicos e privados com 

o fim de afetar e oportunizar a participação das pessoas em manifestações artístico/culturais 

diversas.  

No que tange ao ensino de arte, acreditamos que esse é capaz de impregnar de sentido 

o nosso fazer cotidiano, nos levando a voos mais altos, sem que deixemos de caminhar com 

os pés bem firmes ao chão que nos suporta. Em outras palavras, o ensino de arte pode levar ao 

pensamento crítico, ao encantamento e ao sonho, além de poder propiciar em todos, sem 

distinção, o aprofundamento necessário a uma boa formação estética. Veremos que no 

contexto específico de ateliê, esta modalidade educativa acontece por meio do ensino não 

formal.    

 

A casa de pedra e o coletivo de artistas  

A casa de pedra é uma edificação que fica situada no centro de Caicó, na rua Visitador 

Fernandes, nº 27, nas imediações do Poço de Sant’Ana3. Trata-se de um prédio histórico que 

foi erigido nos remotos anos de 1730, sendo considerada como uma das construções  

arquitetônica mais antiga da cidade. Esse imóvel foi construído para atender necessidades de 

moradia e já sofreu várias modificações, tanto na fachada, quanto na estrutura interna, visando 

adaptar-se às novas possibilidades de uso. Mesmo assim, a fachada encontra-se em bom 

estado de conservação. Nela, é possível observar a sobreposição de seixos que compõe seu 

desenho arquitetônico de modo original.  

Neste espaço alugado funciona, desde 2013, A Casa de Pedra – coletivo de arte. Este 

coletivo foi criado por um grupo de artistas que tinham um sonho em comum: experienciar a 

arte. A ideia inicial era atender ao desejo de possuir um espaço que servisse para além da 

produção de suas poéticas individuais. Um espaço de portas abertas para receber colegas, 
                                                 
3 O Poço de Sant’Ana foi o primeiro poço de água que abasteceu a “cidade”. Este fica banhado pelo Rio Seridó e 
tem como principal referência o Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana, de Caicó-RN. No seu entorno circundam 
muitas lendas e mitos do imaginário popular.    
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amigos e o público em geral para os encontros, as trocas, a convivência afetiva, a socialização 

de ideias, o ensino e a comercialização de objetos artísticos. O ateliê Casa de Pedra funciona 

como um microterritório de atuação política e se caracteriza também como uma alternativa 

criada para contrapor ao que está instituído e estabelecido como o certo pelo poder público 

local.  

 A manutenção da Casa de Pedra depende de uma gestão compartilhada, comum aos 

membros do Coletivo: Raquel Lúcio4, Adonay Dantas5 e Custódio Jacinto6. Esse jeito plural 

de administrar rompe com a concepção de liderança e hierarquia para valorizar o bom senso, 

onde cada um contribui, ao seu modo, complementando e fortalecendo a organização com 

suas potencialidades.  

 Para angariar recursos e garantir a autonomia financeira do espaço, já que atua de 

modo independente, o Coletivo caicoense vivencia uma experiência semelhante à descrita por 

Junqueira e Gomes (2009, p. 2070) quando estes asseguram que os artistas organizados em 

coletivos “se unem para promover eventos abertos ao público, dividir as despesas e para 

buscar conexões com outros espaços, aliando assim forças para viabilizar sua autogestão”.  

Ao longo do ano acontecem vários eventos na Casa de Pedra que contribuem para sua 

manutenção, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de discussão sobre a produção 

artístico/cultural da região. A Casa promove exposições, cursos livres de arte (SANTOS & 

CARVALHO, 2015), oficinas e lançamentos de livros (Imagens 1 e 2).  
Imagem 1: lançamento de livros e cordéis. Imagem 2: intervenção de artistas. 

                                                 
4 Rachel Gomes de Oliveira Lúcio de Souza (Patos-PB, 1964) vive e trabalha em Caicó-RN. A artista desdobra-
se entre o ensino de arte na rede pública de ensino e sua produção poética junto à Casa de Pedra. Seu trabalho 
abarca a pintura, a fotografia e experimentações com diferentes materiais utilizados na confecção de objetos 
diversos. Ela adota elementos da temática regional em sua produção para falar de questões universais do 
humano. 
5 Adonay Dantas de Araújo (Caicó-RN, 1984) vive e trabalha em Caicó-RN. Exímio desenhista, o artista estende 
suas pesquisas ao campo da pintura e da escultura. Ele ainda ministra aulas em cursos livres de arte.  
6 Custódio Jacinto de Medeiros (Currais Novos-RN, 1974) vive e trabalha em Caicó-RN. É artista plástico e atua 
também como produtor cultural no Rio Grande do Norte.  
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Fontes: acervo pessoal. 

É importante salientar que o ateliê consegue se manter com o lucro de suas ações, 

reforçado pela comercialização de objetos artístico e decorativos (Imagem 3), muito embora 

os artistas ainda precisem realizar atividades extras para complementar suas rendas.  
                                 Imagem 3: detalhe da configuração interna do espaço. 

 
Fontes: acervo pessoal. 

Interface entre produção e ensino de arte 

O município de Caicó se destaca pelo seu protagonismo e liderança regional no campo 

educacional. Na cidade é possível encontrar várias instituições públicas e privadas de ensino 

superior. Das públicas, chama a atenção a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN, que se faz presente por meio do Centro Regional de Ensino Superior do 

Seridó/CERES-Caicó. Outra referência é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – 

UERN, campus Caicó. No entanto, em nenhuma instituição que atua na região é oferecida em 

suas opções de cursos a alternativa Artes Visuais, modalidade presencial. 

De antemão, atentamos aqui para a necessidade de uma maior profissionalização dos 

agentes produtores e promotores da Arte na região, pois é sabido na atualidade que o 

profissional dessa área precisa ser articulado com diversos seguimentos da sociedade, ter 
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domínio sobre a elaboração de projetos, fazer leitura precisa de editais e entender 

profundamente de gestão cultural. O artista precisa participar de todo esses processos sem se 

descuidar de sua poética pessoal.  

Pensamos em profissionalização na Arte a partir de Fayga Ostrower quando a 

estudiosa fala em “inteligência em vez de mera intelectualização: a inteligência amadurecida, 

complementada em todos os momentos pela sensibilidade da pessoa, e pela sua maturidade 

emocional” (OSTROWER, 1978, p. 87). A autora de Criatividade e processos de criação 

alerta para o desinteresse do homem pelo próprio ser humano. Isso se revela quando este trata 

com desdém a experiência estética. Não é possível que reduzamos a “capacidade humana de 

conceituar a um classificar e rotular”. Isso é uma dessensibilização, salienta Ostrower, 

acrescentando que isso é algo que acontece na convivência, na informação, na educação, no 

trabalho e até mesmo no lazer.  

A dificuldade do Estado em formar profissionais na área de Arte na região faz eclodir 

uma série de artistas autodidatas, reforçando que a arte está para além de um capricho 

humano. A arte e a criação atendem a uma necessidade que é inerente ao homem 

(OSTROWER, 1978). Encontramos em todo o Seridó vários profissionais sem formação 

específica em Arte, mas com práticas expressivas exitosas que de alguma maneira contribuem 

com o desenvolvimento da Área na localidade. Seus ateliês se somam a tantos outros que 

existem espalhados pelo Brasil e demonstram ser uma boa alternativa para o ensino e a 

aprendizagem em arte no contexto não formal. Estes trabalham com propostas pedagógicas 

atrativas que incluem o domínio da técnica e o depuramento dos fazeres artístico e estético, 

prestando assim, um serviço de educação em arte à comunidade.  

Sobre as atividades das galerias/ateliês Junqueira e Gomes (2009, p. 2070) despertam 

para as “alternativas de sobrevivência e amparo institucional, que amplia, por meio das 

facilidades comunicacionais da chamada sociedade da informação, as conexões desses 

espaços no circuito”. Os autores ainda salientam que os coletivos também “vêm atuando em 

nível de ensino, debate, produção e socialização artística”.  

O compromisso da Casa de Pedra com a educação se potencializa quando é solicitado 

pelas escolas do município para receber, em suas dependências, grupos de escolares com seus 

respectivos professores para aulas de campo. Deste modo o ateliê se configura como um lugar 
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híbrido, ampliando sua relação com o público e fomentando neste a possibilidade da 

experiência estética (Imagens 4 e 5).  
               Imagem 4: educandos em expedição artística. Imagem 5: a produção em interface com o ensino. 

     
             Fonte: acervo pessoal. 

A educação não formal está atrelada à noção de uma modalidade de ensino 

organizada, sem que vise conferir grau. Na visão de José Carlos Libâneo (2007, p. 89) a 

educação não formal são “aquelas atividades com caráter de intencionalidade, porém com 

baixo grau de estruturação e sistematização, implicando certamente relações pedagógicas, 

mas não formalizadas”. O estudioso Trilla et al (2008, p. 42) reforça este entendimento e 

aponta a educação não formal para “o conjunto de processos, meios e instituições específicas 

e diferenciadamente concebidos em função de objetivos explícitos de formação ou instrução 

não diretamente voltados à outorga dos graus próprios do sistema educacional regrado”.   

Nesta perspectiva, a Casa de Pedra oferece cursos livres de desenho e pintura para 

crianças e jovens, com o intuito de aprofundar os estudos sobre essas linguagens expressivas. 

Com isso acredita-se contribuir com a formação nessa área do conhecimento na região, uma 

vez que ainda é deficitário o ensino de arte oferecido por muitas instituições formais de 

ensino, tendo em vista o ínfimo número de profissionais com formação específica nesse 

campo do saber que atuam nas escolas da região. 

 

Produção e mercado  

A produção artística do Seridó no campo das artes visuais está pautada normalmente 

nas linguagens clássicas como pintura e escultura. A concepção de arte ainda está atrelada ao 

domínio de técnicas e à representação fiel da realidade, sendo melhor aquele artista que tiver 
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maior domínio do fazer. Não raro vemos a reprodução de cenas cotidianas e expressões 

populares pintadas em telas e exposta à venda em feiras de artesanato local ou estadual.  

O projeto Seridó Visual faz um mapeamento dos artistas da região e “busca por uma 

possível estética seridoense”. Este configura-se como um espaço para a construção do 

conhecimento no campo do ensino e da formação, mais especificamente em História, 

permitindo aos envolvidos uma maior aproximação com a produção artística local. O projeto 

entende que “conhecer e catalogar os artistas plásticos e buscar conexões entre suas produções 

pode ajudar no reconhecimento de um fazer artístico único, ou de qualquer forma, de uma arte 

que se liga as diversas manifestações da arte brasileira” (ANDRADE JUNIOR, s/d).  

Conferindo os trabalhos catalogados pelo projeto Seridó Visual e aproximando das 

provocações de Durval Muniz Albuquerque Junior (2009), é possível afirmar que a produção 

artística do Seridó ainda esteja atrelada à arte figurativa e à uma temática sociológica que trata 

de questões sociais e culturais. São trabalhos que avigoram o sertão de traços rurais e preso às 

tradições. Um sertão artesanal onde as figuras do coronel, do cangaço, da seca e do retirante 

são evidenciadas, reforçando os contornos de uma identidade e dos tipos local. Entretanto, 

aquele que restringir sua produção a essas imagens perde a oportunidade de pensar o sertão 

contemporâneo, urbano e globalizado que se abre aos avanços tecnológicos.  

As atribuições dos artistas na atualidade extrapolam a obrigação técnico/criativa do 

fazer expressivo. Na emergência de atender a um mercado de arte com suas novas exigências, 

ao artista é também atribuída a função de articulador cultural. Não raro é possível ver esses 

profissionais elaborando propostas, organizando planilhas de custo e prestando contas de 

projetos artísticos que foram contemplados em editais. O cuidado com a formação de público 

apreciador/participante é da maior importância e deve ser constante, para que se garanta 

também o confronto da produção criativa com os “fazeres especiais” (RICHTER, 2003) e 

cotidianos. Tudo isso esgarça a malha do circuito de arte e amplia os modos de atuar do 

artista, de produzir, de exibir e comercializar seus trabalhos. Se o sistema econômico, por 

vezes, se demonstra perverso e se as políticas públicas não asseguram a manutenção da 

produção artística, por isso mesmo não podemos nos descuidar do mercado de arte. Este, por 

menor que seja, assegura que as portas dos ateliês permaneçam abertas ao público.   
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A pequena produção artística da região depende, em certa medida, do mercado 

externo, especialmente das vendas realizadas na capital do estado, Natal. O mercado interno 

fica restrito quase sempre às encomendas, como é possível observar nas pesquisas de Dantas e 

Andrade Junior (2015, p. 1438). Estes autores salientam que devido à baixa procura por 

objetos de arte os artistas precisam exercer outras atividades profissionais para poder suprir 

suas necessidades básicas de sobrevivência, em detrimento da profissão de artista. 

É uma compreensão universal que o mercado de arte atende várias demandas: a 

doméstica, que é destinada a fruição particular; a que tem por fim integrar coleções de arte, 

que pode ser pública ou privada; a dos investidores; e a que atende necessidades de órgãos 

governamentais. Porém, para que aja mercado de arte forte é imprescindível que este receba 

estímulos. Reconvocamos os autores Dantas e Andrade Junior para entendermos o sentimento 

dos artistas:  
Entre os artistas [...] é uníssona essa pouca valorização que é dada ao artista 
na região do Seridó. Eles falam que sentem esse descaso, sobretudo em 
relação aos órgãos públicos que não estão presentes. Não existem locais nem 
para a produção, nem para a exposição de suas obras; a única exceção são as 
casas de cultura e as feiras que não ocorrem frequentemente (2015, p. 1438).  

O incentivo, a melhoria e a valorização da arte e do profissional da arte podem vir do 

poder público ou de setores privados. Fortalecer e melhorar o funcionamento do sistema de 

arte é importante, primeiramente para que os artistas não fiquem refém do mercado, depois 

para garantir o desenvolvimento da criação artística na região. O processo de valorização e 

incentivo a produção artística depende também da articulação dos próprios artistas. O 

incentivo a produção atrelada a políticas que contemplem a educação estética em contextos 

não formal pode estimular a formação de público e aumentar a experiencia estética desse. 

É importante atentar que o desenvolvimento do sistema de Arte de uma região, pois 

isso permite que várias frentes de trabalho possam ser abertas. Essas frentes abrangem o 

professor de arte, o artista, o curador de arte, o crítico de arte, o historiador de arte, o produtor 

cultural, o montador de exposição, o iluminador, o expógrafo, o mediador de exposição, o 

museólogo, o restaurador, o galerista, entre outras. As frentes indiretas vão do designer, que 

confecciona o material gráfico à gráfica que imprime. O fotógrafo (documental), o 
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marceneiro, o sistema logístico, o comerciante de materiais expressivos, os vários técnicos, 

entre outros que compõem esta lista de profissionais.   

Nem sempre é fácil para o artista se adequar as exigências do mercado. Às vezes esse 

pode dificultar o desenvolvimento de uma poética, especialmente naqueles casos em que o 

artista, para não fechar a porta do seu ateliê, recebe encomendas para evitar consequências 

desastrosas para seu empreendimento.  

 

Considerações finais 

A Casa de Pedra – coletivo de arte de Caicó-RN é um meio de sonhar em conjunto, 

um ateliê de criação poética onde é possível transformar as dinâmicas do fazer artístico em 

algo leve e prazeroso, ao mesmo tempo em que se propõe superar as dificuldades cotidianas 

por meio de práticas laborais renovadas, seja no que tange a produção ou ao ensino de arte. O 

surgimento do coletivo foi motivado pelo desejo de abrir um espaço que fosse uma alternativa 

a mais no campo da arte, frente às existentes na região. Na Casa de Pedra o fazer e as 

proposições artísticas, bem como a promoção da arte e da cultura ganham força na 

coletividade.  

Na contemporaneidade o sujeito artista coloca em dúvidas a relevância do seu próprio 

papel na sociedade ao traçar novos percursos que o tira do conforto do instituído, do já 

conhecido, para se lançar no desassossego do desconhecido. A partir desse pressuposto, 

pensamos enquanto Coletivo nas possibilidades do fazer expressivo dentro das dinâmicas 

laborais da profissão artista, como exercício que revele seus riscos, mas também suas 

potências e suas múltiplas maneiras de fazer em/com arte.  

Ao problematizar a função do ateliê de arte fica claro que ele estimula a criação e a 

fruição estética. Entretanto, o ateliê ver suas fronteiras diluídas nesta contemporaneidade, 

acompanhando tendência do sistema artístico universal. Na Casa de Pedra propomos cursos 

livres de arte que são oferecidos à comunidade, fazemos lançamentos de livros, cordéis, 

exposições e encontros outros como performances de artistas e apresentações musicais. Tudo 

como alternativas criadas para melhorar a qualidade do ensino, estimular o mercado e garantir 

que o ateliê permaneça com suas portas abertas, sempre produzindo e promovendo a arte e a 

cultura seridoense, na interface com outras produções regionais.  
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São muitas as dificuldades e os desafios da profissão artista no Seridó. Inicialmente 

apontamos o fato de morarmos em um território onde não há formação universitária, que é 

direito de todo cidadão, pois é negada pelo Estado na medida em que este não oferece cursos 

que garanta a profissionalização do artista na localidade. Uma sólida formação acadêmica 

poderá ser um elemento de grande importância para se somar aos esforços individuais dos 

artistas que já atuam na região. Essa formação poderá ainda contribuir com o 

desenvolvimento de soluções criativas e sedutoras, instigando o avanço da Arte e do ensino 

no Seridó. Os desafios de atuar como artista nesta localidade está ligado também à conquista 

de um nicho de mercado que garanta a produção poética e o escoamento dessa produção. 

Entendemos que esse desafio também se liga à questão da educação estética, da educação dos 

sentidos da sociedade como um todo, que é deficitária. 
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A COMPREENSÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE O ENSINO DE ARTE EM 

UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA PERIFERIA DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS 

 
Natália de Assis Dias 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
 
Resumo 
O presente artigo tem como objetivo desenvolver uma investigação sobre as impressões que pais 
possuem da importância do ensino de Arte dos estudantes. A pesquisa se desenvolveu em uma Escola 
Municipal de Tempo Integral, localizada na periferia do município de Campo Grande/MS. Esta escola 
possui uma proposta pedagógica que se difere na rede municipal de educação. A disciplina de Arte 
é compreendida como forma de garantir que os grupos sociais que se encontram em situação de 
pobreza tenham acesso aos bens culturais que muitas vezes estão distantes da realidade vivenciada por 
esses estudantes. A análise das impressões de pais sobre o ensino da Arte tem como finalidade 
identificar se essa disciplina é percebida por esses sujeitos como uma ferramenta que possibilita que os 
estudantes ampliem seu conhecimento cultural e artístico. Para tanto, os pais entrevistados através do 
instrumento metodológico questionário, precisavam ter filhos (as) matriculados na escola pesquisada e 
filhos (as) em outra instituição escolar para compreender a possibilidade de diferenças entre o ensino 
na disciplina de Arte. A partir do desenvolvimento da pesquisa espera-se que o ensino de Arte possa 
ser entendido como uma forma de garantir que as camadas populares também tenham acesso aos bens 
culturais que contribuem para a formação cultural dos estudantes e compreender se houve e como foi o 
ensino de Arte que os pais foram oportunizados em sua formação escolar. 
Palavras-chave: Ensino. Arte. Escola de Tempo Integral. 

Introdução 

Foi analisada como lócus de pesquisa a Escola Municipal de Tempo Integral, 

localizada na periferia, no município de Campo Grande/MS, buscando compreender que tipos 

de impressões pais possuem sobre o ensino da Arte.  

A concepção de ensino de arte nesta escola é entendida como uma ferramenta para 

garantir que estudantes das camadas populares tenham acesso a bens culturais que contribuem 

para sua formação escolar. A escola desenvolve o processo de ensino-aprendizagem por meio 

da teoria da problematização. Nesta metodologia o aluno busca por respostas para as 

perguntas durante o processo de aprendizagem, colocando-se como pesquisador. Nesta 

metodologia – problematização - as etapas constituem o caminho para os alunos responderem 

e solucionarem os questionamentos. Segundo Colombo e Berbel, considere-se que: 
 “(...)tem proposto como um caminho de ensino e pesquisa rico, porém complexo, o 
qual demanda esforços da parte dos que a percorrem, objetivando seguir as cinco 
etapas do Arco de Maguerez (observação da realidade e definição do problema, 
pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade) e alcançar os 
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resultados que suas características apresentam como potencial educativo”. 
(COLOMBO; BERBEL, 2007, p. 122)   
 

A disciplina de Arte também contribui para a promoção de direitos, pois a partir das 

ações desenvolvidas dentro do contexto dessa disciplina, é possível promover uma 

conscientização de que os sujeitos pertencentes às camadas populares podem e devem lutar 

pela garantia e acesso aos direitos humanos básicos. Para isso, é necessário que os professores 

estejam atentos e desenvolvam atividades que propiciem aos estudantes esse tipo de reflexão. 

Durante a pesquisa foram problematizados temas relacionados ao ensino de arte, buscando 

compreender quais as impressões de pais e professores sobre a disciplina e de que forma o 

ensino de arte pode contribuir para a formação cultural dos educandos. 

 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE ARTE 

A Lei no 9.394/96, que Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, anula as 

disposições antecedentes, tornando a Arte obrigatória na educação básica: “O ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (artigo 26, parágrafo 2º).  

Desenvolver uma reflexão sobre o ensino da Arte consiste em uma prática 

fundamental para compreendermos que tipo de representação essa disciplina tem para pais e 

professores. O acesso aos bens culturais representa um momento importante para a formação 

dos estudantes, visto que os currículos escolares promovem práticas que em alguns momentos 

privilegiam esses saberes. Estudantes das camadas populares que muitas vezes não têm acesso 

a esse tipo de conhecimento podem encontrar maiores dificuldades em suas trajetórias 

escolares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte apontam que: 

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o 
século XXI, destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por 
envolver ações que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino e da 
aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a educação estética, a estética do 
cotidiano, complementando a formação artística dos alunos. Ressalta-se ainda o 
encaminhamento pedagógico- artístico que tem por premissa básica a integração do 
fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização histórica. (PCN, 
2000, p. 31). 

1174



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Utilizar a Arte como meio de aprendizagem e desenvolvimento na infância é de 

extrema importância, já que é possível trabalhar elementos que envolvam a estética e a 

criação. O ensino da Arte desenvolve a criatividade, o pensamento crítico e reflexivo. 

Conforme o Referencial Curricular Municipal, “[...] as linguagens artísticas devem ser 

entendidas como um conjunto de saberes a serem trabalhados pelo professor, a fim de que os 

alunos possam ressignificá-los e atribuindo-lhes sentido no processo de ensino e de 

aprendizagem” (2008, p. 172).  

Primeiramente é necessário acreditar na importância da imaginação, criação e 

sensibilidade que cada criança possui como um potencial expressivo a ser usado e 

desenvolvido. Com as práticas artísticas a criança consegue se expressar, e ao desenvolver as 

propostas aplica a sua imaginação. 

As aulas de Arte abordam saberes sensíveis – emoção, imaginação criatividade-, 
bem como saberes inteligíveis- conteúdo, forma e contexto sócio-histórico-cultural 
das obras de arte, poética dos artistas, técnicas artísticas. (POUGY, 2011, p. 83). 

Além de possibilitar que as crianças desenvolvam sensibilidade diante de expressões 

artísticas e contribuir para que os estudantes estimulem sua criatividade, o ensino de Arte tem 

o papel de garantir que aqueles que não tem acesso aos bens culturais fora do espaço, possam 

vivenciar momentos de interação com esses bens que contribuem para a aprendizagem e 

desenvolvimento desses estudantes. 

Caminhos metodológicos 

 A metodologia da pesquisa utilizada foi a abordagem qualitativa. O agente 

pesquisador é um investigador que procura através de diversos instrumentos o lhe conduzirá 

ao que a pesquisa necessita. A Pesquisa qualitativa destaca as formas de manifestação e os 

processos do cotidiano do fato investigado. Proporciona também a análise a partir da 

aquisição dos dados descritivos, coletados diretamente com as hipóteses analisadas. 

Os sujeitos pesquisados foram os pais de alunos da escola que tenham filhos 

matriculados na escola pesquisada e necessariamente filhos em outras escolas. Os mesmos 

responderem um questionário, sobre este instrumento Carlos Gil, afirma que:  
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 
informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
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expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc 
(2008, p.122).  

  

O questionário aplicado aos pais está estruturado com perguntas abertas, buscando 

identificar como era o ensino de artes que os pais tiveram na escola, na tentativa de encontrar 

disparidades entre aquelas aulas e o ensino de arte que esses educandos têm, de forma a 

compreender as mudanças nesta área educacional e oportunizar reflexão aos pais sobre o 

ensino de Artes e sua compreensão sobre esta área. Oportunizando assim um resgate dos 

tempos escolares, da disciplina de Arte, e a compreensão do ensino de Arte que é 

desenvolvido na escola de seus filhos. 

Análise dos questionários 

 Para analisar a visão das famílias, foram aplicados questionários com questões abertas 

e de ordem qualitativa, buscando compreender como foi a formação escolar de artes dos pais, 

se compreendem o que os filhos estudam na escola, se há diferenças, de acordo com suas 

convicções, entre a escola pesquisada e outras escolas que outros filhos estudam. Para definir 

o público alvo, seria necessário que os pais que tivessem filho (a) matriculados na E. M. 

Profa. Ana Lúcia de Oliveira Batista e também outro (a) filho (a) em escola diferente para 

compreender como veem o ensino de Arte na escola pesquisada. 

 A primeira questão “Quando você frequentou a escola, você teve aula de artes? Como 

elas eram? ”, propõe um resgate das vivências escolares e reflexão, possibilitando ao 

participante pensar e resgatar seus momentos escolares e seu processo de aprendizagem.  

A Família Lilás 1discorre que: “Tive a oportunidade de ter aulas de arte somente no 

Ensino Médio (94-96). Nessa época as aulas eram somente teoria”. A Família Laranja 

discorre que “Sim, era só na sala de aula. Tinha muita escrita e pouca pintura não era muito 

legal”.  

A Família Azul discorre que: “Tive artes na escola primária. Formação em seminário 

salesiano e também em escola federal (SENAI). Posso assegurar que o ensino era bem 

diferente do ensino atual praticado na maioria das escolas”. 
                                                 
1 Realizou-se analogia entre cores e as famílias de forma a preservar a identidade dos entrevistados e associar ao 
ensino de arte, pelas cores serem um campo de estudo artístico e cientifico. 

1176



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Podemos afirmar que todos os pais entrevistados tiveram aulas de artes no período em que 

estavam ingressos na escola. Nota-se algumas singularidades no ensino, como a cópia de 

textos e como a Família Laranja descreveu “ Tinha muita escrita”. Evento de notória 

compreensão se analisarmos como era a concepção educacional de arte há algumas décadas. 

Já a Família Verde apresenta em sua resposta: “Na minha época era educação artística. 

Aprendia artesanato, pintava quadros/telas, mas sem nenhuma inspiração era desenho livre. 

Tinha música que era só cantar, passar o tempo”, nos PCN encontramos uma visão de como 

estas aulas ocorriam. Conforme PCN: 
(...) as disciplinas Desenho, Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico faziam 
parte dos programas das escolas primárias e secundárias, concentrando o 
conhecimento na transmissão de padrões e modelos das culturas predominantes. Na 
escola tradicional, valorizavam-se principalmente as habilidades manuais, os “dons 
artísticos”, os hábitos de organização e precisão, mostrando ao mesmo tempo uma 
visão utilitarista e imediatista da arte. Os professores trabalhavam com exercícios e 
modelos convencionais selecionados por eles em manuais e livros didáticos. O ensino 
de Arte era voltado essencialmente para o domínio técnico, mais centrado na figura do 
professor; competia a ele “transmitir” aos alunos os códigos, conceitos e categorias, 
ligados a padrões estéticos que variavam de linguagem para linguagem mas que 
tinham em comum, sempre, a reprodução de modelos. (BRASIL, p.22, 1997) 

 
A segunda questão “Você percebe alguma diferença entre as aulas de arte que você teve e 

que seu filho tem? ”, sugere uma análise vinda dos pais sobre o ensino de Artes atual e o que 

tiveram em seus tempos escolares. Objetiva-se identificar se há diferenças e se os pais podem 

delimitá-las. 

A família lilás discorre que “As aulas de hoje são totalmente diferentes das que eu tive lá 

nos anos 90, bom pelo menos as aulas oferecidas na ETI Ana Lúcia”. Já família verde afirma 

que “Sim. O acesso a cultura oferecido ao meu filho é muito maior do que eu tive. Teatro, 

música, iniciação a instrumentos musicais, pintura. Oportunidades únicas oferecidas desde 

muito cedo”. A família laranja: “Sim, muito. ”. A família azul relata “Como tenho convicção 

do ensino que a escola da minha filha pratica é diferenciado, ela tem uma formação 

equiparada ou melhor do que a que tive. Tenho convicção de que a escola é exceção à regra”. 

E a família amarela ressaltou “Sim. Hoje as aulas são mais dinâmicas, abordando vários temas 

e autores de artes, os professores trazem para a sala a obra de arte dos artistas e suas histórias 

de vida, onde a criança aprende não só o desenho em si, mas a vida do autor.”. 
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É possível afirmar que os pais entrevistados concordam entre si e compreendem uma 

mudança relevante no ensino de Arte, podendo analisar a sua experiência escolar e a 

compreensão da educação escolar de seus filhos. Ainda que no grupo de famílias 

entrevistadas haja uma disparidade na formação escolar, as suas vivências e o 

acompanhamento do ensino dos filhos respondem esta questão. Com isto, fica evidente que as 

mudanças no ensino de Arte são palpáveis e perceptíveis. Segundo PCN: 
Assim, o ensino e a aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com normas e 
valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve a 
produção artística em todos os tempos. No entanto, a área que trata da educação 
escolar em artes tem um percurso relativamente recente e coincide com as 
transformações educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do 
mundo. A mudança radical que deslocou o foco de atenção da educação tradicional, 
centrado apenas na transmissão de conteúdos, para o processo de aprendizagem do 
aluno também ocorreu no âmbito do ensino de Arte (BRASIL, p.20, 1997).  

  

A terceira questão “Você sabe o que seu filho aprende nas aulas de arte? ”, busca 

acercar se as famílias compreendem o processo de ensino aprendizagem das aulas de Artes, os 

conteúdos e até mesmo se há diálogo entre eles ao compartilhar as vivências na escola.  

A família verde afirma que “Sim. Sempre acompanho e me surpreendo dele sempre 

variar suas atividades, ora no teatro, ora pintura, ora bateria, mas fico feliz em ver ele 

experimentando de tudo um pouco”. Essa resposta demonstra que a família compreende que a 

disciplina Arte possui linguagens artísticas que diferem entre si e suas associações, como 

teatro às Artes Cênicas, pintura às Artes Visuais e bateria à Música.  

A família laranja discorre que “Sim, pintar telas, muro, sobre vários pintores e tipos de 

Artes”, determinando associação as Artes Visuais. A família azul afirma “Sim. Sei e aprovo o 

ensino”. A família amarela relata que “Sim. Além do método normal de pintar, ele aprende a 

arte visual; a arte através do lúdico. Isso faz com que meu filho desenvolva seu aprendizado 

em outras disciplinas pois ela vai além do básico”. Com esta afirmativa esta família 

compreende que a disciplina de Arte é um meio condutor de desenvolvimento cognitivo e de 

aprendizagem. Conforme Pougy:  
Ao vivenciarem a percepção visual, tátil, espacial, sonora e gestual, os alunos também 
podem desenvolver a capacidade de dar sentido aos símbolos, característica da 
linguagem. Serão capazes também de armazenar conteúdos na memória, criando 
repertório sempre útil em várias situações ao longo da vida (2011, p. 24).  
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 A família lilás descreve que “Aos meus filhos é dada a oportunidade de vivenciar a 

teoria e a prática nas aulas de arte. Ter contato com artistas renomados do nosso estado”. Essa 

resposta faz referência a um projeto de Artes Visuais que ocorre na escola denominado Artista 

vai à escola, em que se busca a democratização da Arte e da Cultura e combate à 

desigualdade de acesso cultural, levando artistas locais para conversar com os alunos, 

apresentar sua trajetória artística e realizar uma criação coletiva no muro externo da escola.  

Dessa forma, realiza-se uma extensa galeria de Arte para a comunidade localizada em 

uma periferia urbana, mostrando novas possibilidades além das pichações, elemento 

recorrente nos muros escolares. Funari (1989, p. 39) assinala que “o grafismo popular se 

diferenciava, desde o início, pelo seu caráter coletivo: não se trata de refletir um mundo 

distante, como no interior das mansões, mas de retratar, nas paredes externas, a vida concreta, 

as paixões populares em sua imediaticidade”.  

               Essa atividade é fundamental para a utilização dos espaços públicos e compreensão 

que mesmo as pichações são uma manifestação de uma parcela da sociedade que se sente 

revoltada e injustiçada. Porém, é preciso que os alunos dentro do ambiente escolar tenham 

subsídios para entender os fenômenos e os acontecimentos sociais, analisando de maneira 

crítica e possuindo suporte teórico para realizar suas escolhas. Trazer a Arte Pública para a 

escola é uma maneira de expandir os espaços para apreciação, fruição e criação em Arte. 

Desenvolver a pintura mural e o grafite é uma maneira de ensinar diversos conceitos que 

envolvem a cidadania, a estética, a cultura e a Arte. Oferecendo conhecimentos aos 

participantes e formando cidadãos que possam vir a zelar, cuidar, preservar o patrimônio 

público. 

                   Portanto é na escola que as crianças devem ter contato com a Arte, a educação 

necessita interligar e estreitar o elo entre Arte e o ambiente escolar. Sobre isto Barbosa (2007) 

discorre que:               
Os modos de produção e de conhecimento da imagem são bastante diversificados. 
Devemos conhecer tanto os meios tradicionais quanto os meios que usam tecnologias 
contemporâneas, para que possamos escolher qual o mais apropriado para nossa 
expressão. Não podemos nos esquecer, para que possamos pensar artisticamente, é 
necessário que tenhamos pensamento crítico, isto é, que saibamos analisar o que nos é 
apresentado e nos posicionar frente a isso. Também é essencial o conhecimento dos 
diversos instrumentos de produção artística, ficando bem claro que esse conhecimento 
não deve ser fim em si mesmo, mas um meio para que se consiga ver, significar e 
produzir Arte (2007, p.114).  
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 O aluno deve ser oportunizado a conhecer diversos meios de se expressar e produzir. 

Desenvolvendo assim, a sua criatividade, contato com novas expressões e construindo seu 

repertório imagético. Vivenciando e se familiarizando com a Arte, tornando-a próxima, e não 

meramente conhecimento distante de sua realidade e vivências. 

A quarta questão “Você tem filhos que estudam em outras escolas? você percebe 

diferença entre o ensino de arte nestas escolas?”, procura identificar se a escola em que está 

sendo analisado o ensino de Arte se difere de outras escolas. A referida questão possibilita 

ainda que as famílias reflitam sobre a proposta pedagógica da escola e o currículo. 

Na reflexão da Família Lilás encontra-se que há diferenças no ensino “Meu 

primogênito estuda no 7º ano de uma escola municipal. Infelizmente as aulas de arte a que ele 

tem acesso, muito me lembra as que eu tive nos anos 90, somente teoria e “desenho”.” 

Discorre ainda que o ensino oportunizado ao seu filho não acompanhou as mudanças no 

panorama da Arte-Educação e não possibilita experiências estéticas e artísticas que 

desenvolvam a percepção, não havendo provocações. Segundo Pougy (2011, p.24) “A 

percepção é ativada pelo interesse que algo ou alguém desperta no estudante, interesse que 

pode resultar da motivação interna do aluno ou ser provocado pelo professor”. 

A Família Verde afirma que: 
“Sim, tenho. Atualmente nem tanto, mas até agosto deste ano, ele estava em uma 
escola privada e o ensino de arte era terrível. No 6º ano era trabalhado coisas que já 
tinha aprendido muito tempo atrás, desestimulando-o totalmente. Aula de arte 
acabou sendo um terror para ele”.  
 

Neste caso não houve estímulos que despertassem nesta criança novas experiências 

estéticas. O papel do educador é fundamental para estimular e desenvolver os alunos. Barbieri 

afirma (2012, p.39) “Nosso compromisso, como educadores, é justamente criar possibilidades 

para que as experiências estéticas sejam ricas e não se transformem em uma equação pronta 

que empobreça o universo da criança”.  

A Família Laranja afirma que “Sim, um pouco, tem escrita e pinturas”. A Família 

Azul relata “Muito claramente. Minha filha Raquel R. (8 anos) tem mais conhecimento sobre 

Artes que meu filho mais velho (18 anos) e que já concluiu o segundo grau”. 

 A Família Amarelo ressalta:  
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“Sim. Na escola do meu filho a disciplina de Artes vai além do básico de desenhar 
com papel e lápis de cor; proporciona crescimento humano, amplia o território 
visual, melhorou bastante a coordenação motora, desenvolveu a atenção, fazendo 
com que ele pense em novas possibilidades de desenvolvimento e também 
incentivou o gosto por outras disciplinas. Já na escola da minha filha a professora de 
arte trabalha só a parte de mosaicos, não faz muito aprofundado a conhecer o autor 
das obras”.  

Dessa forma, identificamos que a família Amarelo compreende que no espaço escolar, 

na disciplina de Arte, há crescimento humano e que contribuiu para o desenvolvimento de 

diversas áreas, estimulando o interesse por outras disciplinas. A escola é local que deve 

possibilitar estas experiências, respeitando e valorizando as vivências dos alunos. Barbieri 

ressalta que: 
A escola é um dos lugares onde as crianças podem e devem ter contato com outras 
referências culturais, diferentes daquelas trazidas pela televisão e pela internet. Se a 
escola desenvolver seu universo cultural e o aluno se sentir como parte dele, 
conhecerá outras formas de viver e saberá que começar a escrever não significa deixar 
de desenhar. (2012, p.98) 

As famílias observam que há dessemelhança no ensino de Arte, tomando-se como 

referência a escola pesquisada e as demais escolas em que seus outros filhos estudam, 

apontando para a diversidade do ensino de Arte em nossa cidade. Porém, isto ocorre em uma 

proporção nacional, os PCN justificam que: 
As práticas de ensino de Arte apresentam níveis de qualidade tão diversificados no 
Brasil que em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, modelos estereotipados 
para serem repetidos ou apreciados, empobrecendo o universo cultural do aluno. Em 
outras, ainda se trabalha apenas com a auto-expressão, sem introduzir outros saberes 
de arte. A polivalência ainda se mantém em muitas regiões. Por outro lado, já existem 
professores preocupados em também ensinar história da arte e levar alunos a museus, 
teatros e apresentações musicais ou de dança ( 1998,p.29).  
 

A formação dos professores de Arte possui critérios que podem justificar as respostas 

das famílias, todos os professores possuem formação para a sua área de atuação.  
Fig. 1. Quadro de professores e formação universitária 

 
Fonte: autora. 
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 Além da formação universitária, a escola investe em formação continuada, 

possibilitando momentos de reflexão coletivos, em que esses professores se reúnem em seu 

horário de planejamento para estudarem e criarem possibilidades educativas para os alunos, 

além de possibilitar momentos de estudo na Instituição UFMS, em grupo de estudo do curso 

de Artes Visuais, refletindo sobre a prática pedagógica e novos caminhos. A proposta 

pedagógica da escola conta em seus princípios pela pesquisa, compreendendo que seu espaço 

é local de formação dos alunos e professores. 

A quinta questão “Qual a importância do ensino de arte para a formação de seu filho?” 

possibilita compreender se as famílias acreditam que o ensino de Arte gera possibilidades em 

sua formação, mencionando se há para elas alguma importância e se podem delimitá-la, 

identificando-a. 

A Família Lilás apresenta que “As aulas de arte propiciam uma aprendizagem 

descontraída, é um momento de interação em que todos podem aprender e se sentir capaz”. A 

Família Laranja afirma que a importância é “Conhecimento de Arte e desenvolvimento com 

pintura”. Já a Família Azul acredita que forma “Principalmente no senso crítico do aluno. A 

“artes” como abordada na escola Ana Lúcia coloca os alunos diante de um desenvolvimento 

superior a todas as outras escolas da rede municipal e estadual”.   

A Família Verde compreende que “a importância é grandiosa, proporciona uma 

abertura de visão imensa, conhecimentos que serão levados para uma vida toda, fora a 

possibilidade da criança se encontrar no mundo, naquilo que desperta sua atenção e seu 

gosto”. Sobre a afirmação de que o ensino de Artes é uma formação para a vida, os PCN 

discorrem que: 
O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão 
do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que nossas 
experiências geram um movimento de transformação permanente, que é preciso 
reordenar referências a cada momento, ser flexível (1998,p.20).  

 
A Família Amarelo apresenta que “a arte contribui na conscientização e no 

conhecimento da história da arte e também é algo prazeroso e lúdico, proporciona alegria, 

descoberto pois é uma ferramenta que oferece atividades que ajuda na melhora de qualidade 

de vida dele”. A arte contribui e forma sujeitos que compreendem e valorizam as 

manifestações culturais. Conforme Pougy: 
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Além disso, na escola, as oportunidades de fazer arte oferecida aos alunos, utilizando 
diversas linguagens e materiais, dão sentido para a produção de arte fora da escola. 
Afinal, conceitos, condutas e atitudes são assimilados quando vivenciados 
sensivelmente. Se o aluno faz, prazerosamente, arte na escola, torna-se capaz de 
valorizar o patrimônio artístico e cultural que vem sendo construído pelos artistas há 
milênios (2011, p.9).  

 O ensino de Arte possibilita a formação de sujeitos que são críticos, capazes de criar, 

refletir. Ainda, possibilita a formação cultural e de apreciação das construções culturais de 

nossa sociedade, o estudante é um produtor e um apreciador, ativo no processo de aprender, 

fruir, ensinar e contextualizar. 

Considerações finais 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de analisar a percepção de algumas famílias de 

estudantes de uma Escola municipal de tempo integral do município de Campo Grande – MS 

sobre o ensino de Arte, pois a escola possui uma proposta pedagógica que se difere e está 

situada em uma periferia, buscando promover um combate a desigualdade cultural.  

As famílias dos estudantes frequentam o espaço escolar, a isto se deve a percepção 

destas famílias nas respostas do questionário. Compreendem o ensino de Arte, e podem 

afirmar que há diferenças neste ensino. Algo de muita relevância foi a participação destas 

famílias e o resgate de suas memórias e vivências escolares, realizando uma reflexão sobre o 

ensino que se formaram e a possibilidade educativa que seus filhos são participantes. 

É relevante atingir a percepção dos pais sobre o trabalho desenvolvido na escola com 

ensino de arte e a valorização desta disciplina por parte das famílias, que em muitas vezes 

tiveram o seu direito de acesso aos bens culturais negados em sua formação escolar. 

Esta pesquisa possibilitou traçar uma linha tênue entre Educação e escolarização, 

algumas famílias não tiveram a oportunidade de formação escolar, porém, deixam claro que 

possuem formação de vida, as suas vivências ensinam e nos fazem refletir que compreendem 

que a Arte e as possibilidades artísticas de seus filhos também contribuem para a sua 

formação.  

 As famílias podem delimitar e compreender que a formação de seus filhos abrange 

muito mais que aspectos pedagógicos e cognitivos, delinearam a importância para a sua 

formação cultural, social e sensível, a formação integral do sujeito. 

1183



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

A partir das análises que foram realizadas com base nos dados obtidos através dos 

questionários, podemos responder afirmativamente que as famílias da escola pesquisada 

compreendem a importância do ensino de Arte. Não somente a sua importância, mas, a 

contribuição para a vida de seus filhos.  
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A DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Elisabete Cavalcante da Costa1 

Gabriela Di Donato Salvador Santinho 2 

 
Resumo 
A dança na Educação Infantil tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança pelas 
possibilidades de proporcionar uma diversidade de vivências corporais e sensíveis. Assim, o foco 
deste artigo é apresentar a dança como uma importante aliada no desenvolvimento da criança na 
Educação Infantil. Pretendemos proporcionar essa discussão considerando as diversas possibilidades 
de trabalho com a dança na educação, e a importância da escuta corporal para conduzirmos o trabalho 
com a dança na Primeira Infância. O artigo é resultado de uma pesquisa de cunho bibliográfico, 
considerando a prática do Estágio Supervisionado I, na Educação Infantil, realizado pela autora 
durante o curso de licenciatura em Artes Cênicas e Dança da UEMS.  
Palavras-chave: Dança-educação. Primeira Infância. Escuta Corporal. 

Introdução 

O presente artigo vem impulsionado da pergunta que nos atravessa no decorrer de 

nossa vida acadêmica: Qual tipo de dança deve ser aplicada na Educação Infantil? Visto que a 

dança é considerada uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano representada 

pelos desenhos rupestres, cujo, homem primitivo já dançava expressando-se pelos 

movimentos corporal, em seus medos e seus louvores. Trataremos a presença da dança na 

Educação Infantil ponderando as diversas possibilidades de trabalho com essa linguagem 

artística na educação e em especial nesta etapa tão peculiar da formação humana que é a 

Educação Infantil. 

Utilizaremos a pesquisa bibliográfica, estudada na prática do Estágio Curricular 

Supervisionado I na Educação Infantil. Os autores que utilizamos para esta etapa de nossa 

pesquisa foram: Merleau-Ponty – Fenomenologia da Percepção – porque a abordagem 

fenomenológica da percepção identifica-se com os movimentos do corpo e redimensiona a 
                                                 
1 Elisabete Cavalcante da Costa é acadêmica do curso de Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul – Unidade Campo Grande. elisabeteteylor@hotmail.com  
2 Gabriela Di Donato Salvador Santinho, orientadora do presente artigo, é Doutora em Artes da Cena pela 
Universidade Estadual de Campinas, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Artes Cênicas, Bacharel 
e Licenciada em Dança. Atualmente é Professora do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul. 
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compreensão de sujeito no processo de conhecimento. Sueli Ferreira, que traz abordagens 

sobre Educação Infantil e metodologias pertinentes a essa idade escolar e Gabriela Salvador, 

que nos mostra uma visão da dança na educação pautada na escuta corporal. 

 

Educação Infantil 

Para iniciarmos a abordagem sobre a dança na Educação Infantil precisamos entender 

a importância de estabelecer um contato sensível com as crianças na primeira infância. Este 

contato de nossa parte aconteceu durante a disciplina do Estágio Curricular Supervisionado I, 

do curso de licenciatura em Artes Cênicas e Dança da UEMS, que aborda o ensino de Artes 

Cênicas (Teatro e Dança).  Na Educação Infantil a observação participativa e a regência em 

sala de aula nos fizeram perceber que devemos praticar uma observação atenta às crianças, o 

que implica em uma escuta sensível a respeito de todos os acontecimentos que as envolvem 

desde as manifestações mais sutis, nas quais elas estabelecem seus próprios sentidos sobre as 

experiências vividas.  

É no ambiente da Educação Infantil que compreendemos como usar as curiosidades e 

as demais potencialidades das crianças como aliadas aos seus interesses, descobrindo 

surpreendentes horizontes de investigações. Ao movimentar, ver, ouvir, explorar, criar, sentir, 

etc., as crianças formam conceitos e valores desenvolvendo linguagens e vocabulários verbais 

e corporais. 

Uma das grandes forças da Educação Infantil está justamente em escutar e mediar seus 

“despropósitos”, os incontáveis “porquês” da criança desta faixa etária. 

(...) As crianças de hoje são antenadas, conectadas ao mundo virtual, são 
constantemente bombardeadas por informações de todos os tipos, são alertas, 
rápidas. Não cabem mais ações tradicionais que as enfileiram em carteiras e cobram 
disciplina, controle, repetição de conteúdos, memorização sem sentido. A escola 
precisa ser mais interessante do que isso, e é necessário que o professor se municie 
de estratégias organizadoras do currículo que possam deliciar os olhos das crianças, 
convencê-las de que conhecer pode ser ao mesmo tempo, uma aventura por um 
mundo de descobertas e um prazer inigualável. (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017, 
p.14). 

 
Quem sabe a ideia de descoberta não seria até a de redescobrir o que está sendo 

perdido como: “os jogos de rua como: a amarelinha”, o “pega-pega”, o “pique-no-ar”, a 

“cabra cega”, o “balança caixão”.  
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Hoje em dia para não ter que ficar cuidando das crianças, para que elas não se 

machuquem, etc., os pais acabam trancando os filhos em suas casas, colocando desenhos 

animados, musicas, entre outros, para elas ficarem assistindo, ou estregam um celular em suas 

mãos, para que possam assistir ou jogar alguma coisa na internet. Em seu texto sobre 

Educação Sensível, Duarte Júnior nos alerta dizendo que um dos motivos que o levou a 

escrever consiste em “tornar evidente o quanto o mundo hoje desestimula qualquer 

refinamento dos sentidos humanos e até promove a sua deseducação, regredindo-os a níveis 

toscos e grosseiros” (2006, p.20).  

O professor deve, então, vir na contramão dessa dessensibilização dos sentidos 

humanos, e deve, ensinar, proporcionar, transmitir, encorajar as crianças a se tornarem cada 

vez mais interessadas em experimentar, sentir, fazer, trocar, conhecer, vivenciar a dança e 

outras atividades curriculares pré-estabelecidas para sua formação educacional, tornando-as 

corresponsáveis por suas conquistas nos campos do conhecimento, da cultura, das sensações, 

das emoções, entre outros. Para alcançarmos êxito nessa primeira etapa da Educação Básica é 

preciso sair ostensivamente da zona de conforto, no qual, um professor só vem seguindo um 

roteiro preestabelecido para dar aula. De acordo com Ribeiro e Oliveira “É necessário que o 

profissional na Educação Infantil esteja aberto a educar, cuidar, brincar, escutar e enxergar as 

crianças em sua riqueza e diversidade”. (2017, p.25), 

Uma maneira de aumentar e aproveitar bem todas essas qualidades de cada criança é 

desenvolver experiências na investigação e na imaginação infantil. Questões e desafios devem 

sempre transpassar nossa curiosidade racional sobre os primeiros anos da aprendizagem. 

Temos que pensar sobre as particularidades, debates, impasses que devem surgir nas 

experiências práticas que iremos desenvolver com as crianças. Uma das experiências que 

podemos vivenciar com as crianças é fazer com que elas possam ter o acesso e o contado 

direto com o que a natureza nos oferece como, por exemplo, fazer com que elas percebam a 

sutileza do vento batendo no rosto. As ações necessitam estar metodologicamente 

sistematizadas e planejadas com objetivos claros para que as propostas sejam realizadas com 

sucesso, tendo em vista o desenvolvimento e o aprendizado das crianças. Como vemos 

abaixo: 
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(...) a educação é vista como uma atividade comunitária e uma participação na 
cultura através da exploração conjunta entre crianças e adultos que, juntos, abrem 
tópicos à especulação à discussão. O enfoque oferece-nos novos meios de pensar 
sobre a natureza da criança como aprendiz, sobre o papel do professor, sobre a 
organização e o gerenciamento da escola, sobre o desenho e o uso dos ambientes 
físicos, e sobre o planejamento de um currículo que guie experiências de descobertas 
conjuntas e soluções de problemas de forma aberta. (EDWARDS, GANDINI E 
FORMAN, 1999, p.23). 

E trabalhar com crianças na faixa etária da educação infantil requer muitos cuidados e 

atenção, é preciso incentivá-las a sempre buscarem novas soluções para os desafios que lhes 

são propostos.  São esses dentre outros tantos desafios que devemos solucionar de forma clara 

podendo oferecer aos pais, e a comunidade em geral, informações detalhadas sobre o que 

ocorre nas escolas, como um meio de obter seu apoio.  

Conforme Edwards, Gandini e Forman dizem, “A Educação deveria liberar a energia e 

as capacidades infantis e promover o desenvolvimento harmonioso da criança como um todo, 

em todas as áreas – comunicativa, social, afetiva e também em relação ao pensamento crítico 

e científico”. (1999, p.33) e, para isso, é preciso uma preparação e um olhar atento do 

professor.  

O que nos chamou muito atenção durante o Estágio Supervisionado I na Educação 

Infantil foi como as crianças utilizavam e expressavam suas sensações e emoções muito bem 

através dos desenhos, onde registram suas ideias, observações, recordações, sentimentos e 

assim por diante, e o nosso desafio foi incorporar essa linguagem podendo transformá-la, 

adaptando-a para uma linguagem corporal, ou seja: Como aquele desenho, poderia ser 

realizado no corpo? Quais movimentos poderiam ser realizados? Qual cena ou qual história 

poderia ser construída cenicamente através daquele desenho? Essas perguntas foram 

norteadoras de nosso trabalho, pois a linguagem artística que trabalhamos em nosso estágio 

foi a linguagem de nossa formação, as Artes Cênicas (Teatro e Dança). 

Percebemos a partir dessas propostas realizadas durante o estágio que a dança é o 

caminho eficaz e seguro de exploração da criatividade e expressividade da criança na 

Educação Infantil, pois, conforme nos esclarece Godoy (2010), o espaço escolar apresenta 

uma possibilidade enorme de estimular o contato e a aprendizagem da dança porque nele, a 

criança é apresentada a diversos saberes, pode, a partir da prática da dança, construir 

conhecimentos ampliando suas possibilidades de inserção na sociedade. A dança faz parte 
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desse universo expressivo, porque proporciona a apreciação estética que envolve o corpo em 

movimento. Dançar pode significar um modo encantador de conhecer o corpo e comunicar-se 

por meio dele. 

Por isso, precisamos dar prioridade ao que as crianças sabem e sentem, nosso projeto 

deverá ser construído e registrado a partir do que as crianças entendem e sentem sobre estar 

em contato com o mundo, com a natureza, com as pessoas e os seres vivos que estão ao seu 

redor. Elas precisaram aprender que o corpo será muito importante para entender e sentir tudo 

o que está no mundo. Conforme Godoy “Ao dançar, a criança se expressa criativamente, e 

isto amplia suas possibilidades de interação com o mundo. Dançar, então, pode significar uma 

maneira prazerosa de conhecer o corpo e comunicar-se por meio dele”. (2010, p.49) 

Dança e educação são dois modos de ser e estar em sociedade, de conviver, de estar 

com, de viver, de ver. Isabel Marques (2010) nos esclarece que os elos que ligam a dança e a 

educação podem gerar práticas condizentes com as necessidades e possibilidades do mundo 

atual, contribuindo com uma maior sensibilização da criança em relação aos fenômenos e 

ampliando sua relação com o mundo. 

A escuta Corporal é muito importante para conduzirmos o trabalho com a dança na 

Educação Infantil. Podemos propor exercícios em que as crianças possam entender o seu 

corpo e depois fazer, explorá-los. De acordo com Salvador “A prática da sensibilização 

corporal ativa nossos sentidos, a fim de abri-los ao novo, ao inusitado, ao desconhecido. A 

sensibilização corporal torna os poros do corpo abertos para o mundo” (2011, p.49). 

Essa prática pode ser realizada de maneira bastante simples, desde a automassagem e o 

toque sutil. Podemos começar despertando o corpo para os próximos passos, olhando com 

atenção para realmente ver o espaço, as pessoas a nossa volta, os objetos; sentir os cheiros do 

ambiente, das pessoas, sentir nosso cheiro; ouvir os sons possíveis de serem ouvidos e tentar 

ouvir os sons ainda mais sutis, ao longe; tocar o chão, a parede, nossas roupas e nossa pele, a 

fim de percebermos as diferentes texturas e temperaturas. Essas são práticas que devem ser 

incentivadas no início da percepção e da consciência corporal, depois, trabalhamos com as 

sensações, imagens e lembranças que esses sentidos podem trazer, e, para estarmos mais 

atentos e mais sensíveis ao que nos rodeia. 
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As crianças da Educação Infantil são excelentes avaliadoras e as juízas mais sensíveis 

dos preceitos e da utilidade das criatividades. A sensibilização corporal desenvolve ainda 

mais essa criatividade, aproximando-as de seu corpo, uma vez que é sua primeira forma de 

contato com o mundo. Segundo Edwards, Gandini e Forman “A criatividade parece 

expressar-se por meio de processos cognitivos, afetivos e imaginativos, que se unem e que 

apoiam as habilidades para prever e chegar a soluções inesperadas” (1990, p.80). Um dos 

papéis do professor é saber fazer essa conexão entre a criatividade e a expressividade, pois, 

suas qualidades e capacidades são impressionantes e encantadoras, aliadas a uma necessidade 

inesgotável por expressão e realização. 

Aprender e reaprender com as crianças são a nossa linha de trabalho. Avançamos de 
tal modo que as crianças não são moldadas pela experiência, mas dão forma à 
experiência. Existem duas formas pelas quais podemos olhar os processos de 
aprendizagem das crianças e descobrir indícios para o seu apoio: uma é como as 
crianças ingressam em uma atividade e desenvolvem suas estratégias de pensamento 
e ação; a outra é o modo como os objetos envolvidos são transformados. 
(EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p.98). 

 Atentar-se em ter confiança e o cuidado para permitir que as crianças sigam suas 

próprias intuições e impulsos criativos. Segundo Edwards, Gandini e Forman “Os professores 

seguem as crianças, não seguem planos. Os objetivos são importantes e não serão perdidos de 

vista, mas o porquê e como se chegar até eles são mais importantes” (1990, p.80). O autor 

ainda acrescenta que:  

O desafio do adulto é estar presente sem ser um intruso, a fim de manter melhor a 
dinâmica cognitiva e social enquanto está em progresso. Ocasionalmente, ele deve 
apoiar o conflito produtivo desafiando as respostas de uma ou várias crianças. Em 
outros momentos, deve envolver-se para reviver uma situação, quando as crianças 
estão perdendo o interesse, porque o mapa cognitivo que está sendo construído está 
além ou abaixo das capacidades atuais delas. (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 
1999, p.117).  

Outra forma muito interessante para trabalhar com as crianças desta faixa etária é 

através da escuta de seus corpos dançando, por que nem sempre conseguimos entender ou 

compreender o que a criança quer nos dizer, quando lhe perguntamos algo, nem mesmo pela 

fala, escrita de palavras, e nem através do desenho; então abordaremos a maneira com a qual a 

prática da dança, pode nos ajudar a compreendermos e aprendermos a ouvir o corpo da 

criança, deixando-a por meio da dança expressar corporalmente, e a partir desse momento ela 

entenda, perceba e conheça seu corpo no espaço. 
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Deve-se ter um respeito pelas crianças e prazer em ouvir e assim aprender com elas. 

De acordo com este pensamento, “As escolas não são locais para palestras, mas lugares onde 

os professores escutam atentamente para poderem juntar-se à “aventura” das crianças no 

mundo do conhecimento”. (Rinaldi, 1989, p. 5 apud Edwards, Gandini e Forman, 1999, 

p.117). 

Precisamos trabalhar com o movimento expressivo e pensar os inúmeros e possíveis 

caminhos para que a arte da dança aconteça afetivamente na educação, dando, a partir dessa 

linguagem artística, “voz” ás crianças e “ouvidos” ao professor. 

Devemos ter clareza de quanto é significativo o modo com que a dança é ensinada, 

pois, essa linguagem, enquanto arte do/com/pelo corpo, pode proporcionar o potencial de 

transformação dos cenários cotidianos sociais, é por isso que a maneira como as metodologias 

são adotadas, podem fazer com que esse potencial da arte da dança seja ou não transformador. 

Para compreendermos melhor sobre esse diálogo precisamos esclarecer como a dança 

deve ser trabalhada na escola, o que faremos a seguir. 

 

Dança na Escola 

Verificamos, através da nossa experiência no Estágio Curricular Supervisionado I, na 

Educação Infantil, que a dança na escola é, normalmente, vivenciada e aproveitada somente 

para fins festivos de datas comemorativas da escola. Não que seja ruim realizar trabalhos com 

a dança nessas datas, mas precisamos ressaltar o quanto é importante sabermos como se deu 

esse processo coreográfico, salientando a existência de uma pesquisa (corporal e teórica) em 

torno da proposta coreográfica a ser realizada. Esse caminho de trabalho com a dança, que 

envolve pesquisa corporal e escuta do corpo é de extrema importância para que o aluno 

adquira o conhecimento dessa linguagem artística e possa experienciar a transformação 

proposta por esse trabalho.   

Gestores, diretores de escola e professores que se contentam com dancinhas pontuais 
nas festas comemorativas e não questionam os processos porque passaram os alunos 
afirmam em suas atitudes que contatos entre a dança e a educação são suficientes no 
processo pedagógico: são tomados pela ingenuidade, pela funcionalidade, pelo 
pragmatismo – “a festa já está preenchida de alguma atividade para divertir e ocupar 
a comunidade” - é inconsequente. (MARQUES, 2010, p.29) 
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É ainda mais preocupante, quando os professores tratam as aulas de danças como 

meras reproduções e ensaios de repertórios ou de sequências de passos pré-estabelecidos, sem 

aprofundamento ou discussão, ou seja, muitos professores simplesmente copiam e 

reproduzem, negligenciando a capacidade criativa e expressiva de seus alunos.   

Strazzacappa nos alerta: “Toda dança promove transformação, logo, toda dança é 

educação. A dança em si já é educativa, expressiva e criativa, dispensando adjetivos. Se não é 

constituída desses três fatores, então, simplesmente não é dança” (2010, p.41). 

Poderíamos replicar então que, o que nos interessa como conteúdo da dança escolar 

são os elementos da linguagem criativa por meio do movimento. Para crianças com idade 

inferior a sete anos, ou seja, para os alunos da educação infantil e da primeira série do ensino 

fundamental, a dança deve ser incentivada por meio de atividades lúdicas que promovam a 

exploração do movimento e do ritmo. 

Ainda refletindo sobre a construção do pensamento sobre o corpo e o movimento na 
dança podemos acrescentar que o corpo disponível deve ser um corpo aberto, 
dilatado, um corpo preparado para atuar extra cotidianamente. Esse corpo disponível 
para afetar e ser afetado pelas inspirações que o atravessam, é também o corpo que 
buscamos na dança-educação, uma vez que na educação formal não buscamos a 
formação de dançarinos profissionais, mas procuramos expandir as possibilidades 
expressivas dos alunos, a fim de mostrarmos a possibilidade de expressão artística 
que existe em seus corpos e em seus movimentos. (SALVADOR, 2011, p. 36). 

Traçando uma ponte entre a dança na educação e a concepção fenomenológica da 

percepção, podemos afirmar que a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz pelo corpo, 

tratando o mesmo uma expressão criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo.  

Desta forma, a partir desse olhar fenomenológico, os movimentos corporais 

acompanham nosso acordo perceptivo com o mundo. 

Compreendendo sobre percepção precisamos enfatizar a experiência do corpo como 

campo criador de sentidos, isto porque a percepção não é uma representação mental, mas um 

acontecimento da corporeidade e, como tal, da existência, ou seja, a percepção corporal na 

dança começa quando conhecemos nosso corpo, suas partes, suas dimensões, seu volume, etc. 

Assim, enfatizamos que a percepção corporal é o foco no trabalho da dança na 

educação infantil, pois gera nas crianças conhecimento e reflexões sensíveis e corporais 

acerca de si e do mundo – um dos focos da Educação Infantil. 
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Conhecer seus corpos e saber relacioná-los com os fenômenos a sua volta é parte 

importante do desenvolvimento da criança dessa idade e, por isso, os caminhos de ensino-

aprendizado da dança devem ser realizados de maneira cuidadosa e generosa. 

Aperfeiçoamos a presente discussão enfatizando a importância de todas as linguagens 

artísticas na Educação Infantil. 

(...) fazendo ou apreciando artes, os alunos passam por uma experiência estética e 
aprendem que, com ela, o mundo pode se tornar mais agradável e mais completo. 
Esse aspecto da aprendizagem em artes representa o desenvolvimento de uma forma 
especial de se relacionar com o mundo, o cultivo do que, com ela, o mundo pode ser 
chamado de uma atitude estética. Para criar imagens, sons, gestos e movimentos que 
tenham poder expressivo e qualidade estética, os alunos precisam primeiro, 
desenvolver uma atenção toda especial para o mundo que os rodeia. (FERREIRA, 
2001, p.31). 

Uma das ações educativas mais importantes para essa abordagem é a escuta, o olhar 

mais cuidadoso sobre a criança. Portanto, os professores precisam conhecer o valor do que 

fazem, precisam saber quais as efetivas contribuições de seu trabalho no desenvolvimento dos 

alunos. 

Quando os alunos criam com linhas, cores, palavras, gestos, movimentos e sons, 

desenvolvem uma atividade que está diretamente ligada à necessidade de construir um 

conhecimento do mundo e de comunicar esse conhecimento a outros. 

As artes fornecem um dos mais potentes sistemas simbólicos das culturas e auxiliam 

os alunos a criar formas múltiplas de pensamento. Dança é corpo, então precisamos dar 

espaço para a manifestação do corpo. Não é possível que o corpo permaneça mudo e não 

transmita nada. Ele nos dá informações infindas. Conhecendo esses processos internos e 

dando espaços para que eles se manifestem, criamos assim a coreografia, a dança de cada um. 

A educação deve, portanto, proteger esse potencial simbólico infantil a partir da 

promoção de experiências sensíveis e corporais que promovam criatividade e comunicação 

expressiva. 

De pronto e ao longo da vida aprenderemos sempre com o “mundo vivido”, através 
de nossa sensibilidade e nossa percepção, que permitem nos alimentemos dessas 
espantosas qualidades do real que nos cerca: sons, cores, sabores, texturas e odores, 
numa miríade de impressões que o corpo ordena, na construção do sentido primeiro. 
O mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível, surge a nós como objeto 
sensível. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.14) 
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Daí, a importância da dança enquanto linguagem expressiva e promovedora desses 

conhecimentos sensíveis defendidos por Duarte Júnior. A Educação Infantil é um dos lugares 

supremos dessa educação e acreditamos que o movimento expressivo dançando, possa ser o 

caminho mais orgânico e curto para o encontro deste mundo vivido.  

Considerações Finais 

A dança é uma forma de conhecimento, um elemento essencial para a Educação 

Infantil e a escola tem o papel não de soltar ou de reproduzir, mas sim de instrumentalizar e 

de construir conhecimento em/por meio da dança com as crianças. 

Há conteúdos específicos na dança que só se aprendem fazendo, pesquisando e 

sentindo, sem intermédio de palavras (conhecimento direto), por isso, a escuta corporal é 

muito importante para conduzirmos o trabalho com a dança na Educação Infantil. O corpo é a 

própria dança e potencialmente transformador. O corpo entende o mundo antes de podermos 

reduzi-lo a convicções e programas abstratos próprios de nossos processos mentais.  

Considerando o pensamento de Duarte Júnior “Nosso corpo (e toda a sensibilidade que 

ele carrega) consiste, portanto, na fonte primeira das significações que vamos emprestando ao 

mundo, ao longo da vida. (...), é o corpo, esse laço de nossas sensibilidades, que significa, que 

interpreta.”. (2006, p.136). Existe em nossa vida inicialmente um sentido no sentido. Ou seja: 

tudo aquilo que é rapidamente disponível a nós através dos órgãos dos sentidos, tudo aquilo 

compreendido de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si uma organização, um 

significado, um sentido. A esta afirmação acrescentamos que sem experiência sensível não há 

arte, e que a criatividade é o foco primeiro para o desenvolvimento da comunicação 

expressiva e sensível.  

Dessa maneira a educação da sensibilidade é a educação que temos como proposta 

para trabalhar a dança na Educação Infantil, com a intenção de transformação da relação das 

crianças com o mundo e gerando potencial corporal expressivo desde a primeira infância. 
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Resumo 
 
O presente texto busca apresentar e relatar a participação e a pertinência do projeto “Nosso Ateliê 
Animado” do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, no destaque da extensão que serve ao Estágio Curricular Supervisionado e 
à formação de professores. Trata-se de um projeto de curso livre para crianças que configura-se espaço 
democrático e inclusivo e representa-se na extensão e na emancipação universitária, no diálogo com a 
comunidade sobre o saber das e nas artes visuais. Também mediante o projeto, a ECA-USP reafirma o 
sentido inclusivo da arte em consonância com as várias instâncias institucionais que o defendem. O 
projeto cumpre um importante papel social, propiciando a experiência criativa da prática da docência 
no projeto de extensão, que se associa com o ensino e a pesquisa, visando uma formação de 
licenciandos educadores-pesquisadores, com olhar reflexivo sobre o seu contexto e ação. O projeto de 
extensão mostra-se compromisso político, no qual se atribui importância ao desenvolvimento artístico 
e criativo das crianças. Realiza na prática o que as disciplinas do Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais “Metodologia do Ensino das Artes Visuais” objetivam e o que as chamadas disciplinas de 
Prática de Ensino visam compreender, possibilitando o Estágio acontecer na experiência evidente e 
significativa da prática docente supervisionada no curso/percurso de formação de professores de artes 
visuais.   
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Espraiar, derramar, extender o saber das artes visuais em um movimento de diálogo, 

no pleno respeito pelo o que e o como já se sabe e pelo o que se quer mais e melhor construir 

aqui e agora. Um sonho e um desejo... 

O “Nosso Ateliê Animado”, caracteristicamente, é projeto de curso livre oferecido de 

forma regular semestral e gratuitamente às crianças de 7 a 12 anos da comunidade da cidade 

de São Paulo – para vinte participantes em cada turma, às terças-feiras no período da manhã – 

conquistado para o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Existe atrelado às 

disciplinas de “Metodologias de Ensino das Artes Visuais III e IV”, sob a responsabilidade da 

professora-supervisora Maria Christina de Souza Lima Rizzi, que o implantou em 2008.  

O projeto preza a participação de crianças cujas famílias tenham interesse no projeto, 

principalmente das que moram no entorno do campus da Cidade Universitária e que são filhos 

de funcionários da USP, mas ele é aberto à toda comunidade. Define-se tendo em cada 

semestre uma programação diferente, dependendo do interesse dos alunos de graduação que 

se inscrevem, na relação com as crianças. Envolve desenho, pintura, gravura, cerâmica, 

trabalhos com movimento corporal, novas tecnologias e, além de toda essa parte audiovisual, 

fornece noções teóricas e práticas de artes visuais. 

Os cursos são organizados em aulas-encontros de uma hora e meia de duração para as 

crianças (das 9h às 10h30), dentro do tempo da disciplina de quatro horas (das 8h ás 12h), em uma 

sala de aula do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes, 

especialmente preparada para receber e acolher as crianças (com suas famílias em alguns 

momentos) e os alunos de graduação. Além de especialmente voltadas ao Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais, as vagas podem também ser preenchidas pelos demais alunos da USP 

interessados, principalmente pelos dos cursos de licenciatura e de pedagogia e pelos alunos do 

Curso de Bacharelado em Artes Visuais, pois, as disciplinas também são oferecidas como 

optativas.  

O Estágio existe objetivamente operado em âmbitos sócioeducacionais que propiciam 

seu cumprimento. Afirmando-se na metaeducação, o “Nosso Ateliê Animado” é um deles. 

Quer ser âmbito de lugar ideal para essa realização, indo além do mero cumprimento de praxe 

que a legislação obriga. Aliás o projeto não obrigada, ele abriga, acolhe e protege o Estágio do 

1197



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

domínio legislador da prática docente que o significa. E se propõe a também ressignificar o 

conceito no processo de ensino e aprendizagem de metaconhecimento potente: criativo, 

reflexivo, crítico e flexível das artes visuais.  

O formato do curso é o compreendido no binômio aulas-encontros. O verbo encontrar 

é recorrente na fala dos sujeitos do lugar e compõe a poética dos discursos. Aliás, o termo 

poética é ainda mais recorrente na descrição do que e como o projeto acontece. Contudo, é 

considerado âmbito de “cuidado” – do latim cogitatus (cogito, interesse, pensamento) – da 

atenção, do esforço para com os sujeitos na arte e para a realização de uma construção de 

conhecimento em artes visuais.  

O “Nosso Ateliê Animado” aparece ao mesmo tempo como de ensino não-formal no 

curso de extensão e formal em um projeto de ensino e de Estágio fruto de pesquisas no curso 

de graduação. Eis um espaço/tempo/lugar do estagiar e do estagiário em artes visuais na 

legitimação – da característica não-formal-formal do Estágio – que é da ordem da instalação 

da arte na escola. De saída, comumente pensa-se em boas experiências e aulas de artes visuais 

acontecendo em ateliês ou salas multiusos diferentes das salas de aulas convencionais, 

conferindo ao âmbito de lugar do projeto a capacidade de melhor ambientar as propostas a 

serem desenvolvidas.  

E sabe-se que a educação integral é composta pela educaçaõ formal, naõ formal e 

informal ou social, tecida por meio de uma complexa articulaçaõ entre saberes e práticas 

educativas e que a formação de professores necessita da articulação do ensino com a pesquisa 

e com a extensão, na relação da escola com outros espaços sociais e das atividades escolares 

com as atividades extra-escolares.  

O atualíssimo discurso da extensão-inclusão organiza conteúdos da ação e do efeito da 

universidade – que ensina e faz pesquisa – de se relacionar, atuar junto, construir com a 

comunidade. O projeto, nessa direção contemporânea, assim se representa, reflete e contempla 

“a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensaõ, de modo a garantir a qualidade da 

formaçaõ inicial, introduzindo os licenciandos nos processos investigativos em sua área 

especı́fica e na prática docente” (USP, 2004, p. 5). No ensino, como pesquisa, tornou-se 

extensão e nela se ressignifica na pesquisa. O campo de Estágio Supervisionado em artes 

visuais no curso de extensão, quando se volta ao atendimento à comunidade, a contempla, 
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inserindo-a no cotidiano, desenvolvendo diálogos e uma rede de relações mais ou menos 

acadêmicas.  

    Os cursos semestrais do “Nosso Ateliê Animado” tornam acessíveis ao público 

externo parte do conhecimento que, em geral, é oferecido exclusivamente aos alunos de 

graduação3. Por outro lado, a inovação curricular do projeto é melhor compreendida na 

correspondência direta da disciplina da graduação com cursos de extensão para crianças.   

 
Mostrando desenhos de gatos, cachorros, árvores e flores, Beatriz Buffalo diz que 
adorou fazer o caderno. Isabella Calafatis, dez anos, diz que gostou de tudo. De usar 
agulha para costurar as páginas, escolher o tecido e enfeitar. Felipe Yoshio Martins 
Tsutsui, oito anos, teve de conter a ansiedade de mexer com tintas para se concentrar 
na produção do caderno. Fã de desenhos relativos ao filme Star Wars, disse ter 
gostado muito da experiência e já fez algumas ilustrações (MARTINS, Claudeci, 
2009, p. 1)4. 

 

A USP argumenta a extensão na dimensão política e da prática operacional de se 

representar, de se estender com agilidade e eficiência, atingindo a comunidade com seu 

capital cultural acumulado. O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da ECA, dentro do 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem da Arte, com o projeto “Nosso Ateliê Animado”, 

oportunamente se insere nas atividades de extensão fazendo com que as intenções das práticas 

discursivas institucionais possam se realizar na realidade. Assim, afirma-se que o projeto 

vive, em sua prática, o sonho da realização da extensão da USP, em forma de ação. 

Para a integralidade na integração, a extensão é prática fundamental, que possibilita a 

inter-relação do interno com o externo à instituição escolar, da universidade então aberta, 

dialogante e acolhedora. Com o projeto “Nosso Ateliê Animado”, a ECA-USP enuncia que 

procura trazer a público o que de fato se propõe no contexto social em que se encontra 

inserida. Quer, na prática, ver a sociedade justa e igualitária. Faz acontecer o desenvolvimento 

                                                 
3 Para a matrícula, os pais e interessados devem providenciar: apresentação do R.G ou Certidão de 
Nascimento (fotocópia), uma foto 3x4, ficha de inscrição preenchida – no ato da inscrição. Há entrega 
de certificado. Horário de atendimento: das 9h30màs 11h30m e das 14h às 16h30m. de segunda a 
sexta-feira. Local: Departamento de Artes Plásticas, ECA/USP - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 
443 – Bloco 05. Cidade Universitária. E-mail: extensao.cap@usp.br. End. eletrônico: 
www.cap.eca.usp.br 
4 Reportagem publicada em Jusbrasil: “Ateliê explora habilidades artísticas e intelectuais de crianças”. 
Disponível em: https://www.google.com.br/?client=safari&channel=iphone_bm#. Acesso em janeiro de 
2016.  
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de um Estágio Curricular Supervisionado na arte/educação, em artes visuais, aplicado à 

situações profissionais reais e idealizados, ao invés de somente enunciar o de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso de licenciatura – como é dito e comumente 

defendido pelas instituições de ensino superior5. O projeto é a conquista de um Estágio 

legítimo em termos de enunciação discursiva que se cumpre na prática pedagógica do diálogo 

e na troca da construção conjunta de um saber com essa comunidade.  

 
Figura 1 - Os cursos que aproximam a universidade da comunidade 

 
Acervo: Revista Espaço Aberto USP.  Edição 163 – agosto de 2014.    

 

No projeto observa-se coerência nos discursos sobre a extensão no Estágio de 

formação de professores que expressam o propósito de projetar nesse trabalho valores 

culturais nas artes visuais. Pois, acredita-se que o padrão na fala precisa dignificar-se sobre a 

inserção e a transformação efetivas na realidade e não somente o validar o “entrar em 

contato”, comum da padronização discursiva do Estágio. O projeto alcança os aspectos 

discursivos da construção do saber com a comunidade, no fato de contribuir efetivamente com 

arte na vida no aqui e no agora a partir das crianças. É ousadia e deslocamento de discurso 

                                                 
5 Considerando que esse dizer é o de praxe, o discurso mais presente nos textos institucionais que tratam da 
relação entre o Estágio Curricular obrigatório e a comunidade.        
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incluir crianças e suas famílias na universidade, negativamente discriminadas no ambiente 

acadêmico ao longo da história.  

Organizando-se também como curso de extensão, o Estágio na disciplina é proposta de 

ajustamento sociocultural de considerar, reconhecer e produzir arte com a comunidade 

visando uma formação de licenciandos e uma profissionalização de professores autores e 

protagonistas de performances sociais e do desenvolvimento artístico de uma coletividade. O 

esforço vem rendendo diversas contribuições que vão desde a iniciação científica até a pós-

graduação, nas modalidades do PBID, TCC, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além da 

publicação de diversos artigos.  

A característica de campo relacional entre ensino, pesquisa e extensão do Estágio 

Curricular Supervisionado da formação de professores de artes visuais, sua indissociabilidade, 

é no projeto ressaltada, o que indica, à priori, a capacidade de desenvolvimento de uma 

consciência de inserção e participação educacional mais ampla dos alunos-professores como 

ação política. A perspectiva da prática questionadora encaminha à ação-reflexão-ação.   

 

ESTÁGIO DISCURSO            TEXTO-CONTEXTO INCORPORADO 
 

Figura 2 - elaborada pelas autoras 
 

Pelo “Nosso Ateliê Animado”, as disciplinas de “Metodologias do Ensino das Artes 

Visuais III e IV” com Estágios Supervisionados especialmente buscam que os sujeitos assumam o 

processo de construção de metaconhecimento. Destaca-se que a oportunidade criada pelo projeto 

não se trata de luxo – já que a arte não é luxo – mas de necessidade, pois a arte é necessária, 

lembrando a defesa de Porcher (1982) e o sentido que Vygotsky (1998) dá ela no contexto 

sociocultural: de que a arte deve se fundar sobre bases científicas e toda a criação do artista deve 

ser consciente, para oportunizar criação e arte a todos e humanizar a vida nos contextos sociais.      

O projeto de extensão mostra-se compromisso político, considerando as limitações 

econômicas e culturais da maioria da população, que depende da açaõ do Estado, por meio de 

polı́ticas públicas e gratuitas. E não somente reconhece a desigualdade ocasionada pelos 

efeitos da divisaõ social e econômica da sociedade, mas também, inclusive, considera a 
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necessidade de acesso da população à processos de ensino e aprendizagem da arte que sejam 

eficientes, potentes e modelares.  

A lógica da extensão surge no modelo europeu6, na emergência de propostas político-

pedagógicas com características de atividades de preparação técnicas, de cursos de 

atualização profissional, quando a universidade se viu obrigada a responder as demandas 

sociais e a diversificar suas atividades, naõ se limitando à funçaõ única de formaçaõ das elites.   

 

 
Figura 3 - Mafalda, por Quino 

 

Como diz Read (2001, p. 12) “(...) o objetivo da educação é a formação de artistas – 

pessoas eficientes nos vários modos de expressão”. Na prática, o projeto segue a causa da 

arte, extende o conhecimento artístico acumulado institucionalmente articulando, na 

arte/educação, o fazer e o pensar tradicional com o contemporâneo de maneira 

interdisciplinar, imbricando linguagens e produções midiáticas. A partir dele, na possibilidade 

rara e essencial de criação possibilitada, as artes visuais podem verdadeiramente acontecer. 
 

O embate com a matéria em um ateliê se faz de uma forma maravilhosa. Você tem 
que tentar se aproximar da matéria, conversar: ‘Você cede um pouco e eu cedo um 
pouco, vamos ver o que dá pra fazer, porque também não é possível que você não 
ceda nem um pouquinho, assim não dá, assim não daria pra fazer nada, a gente 
consegue’. O embate com a matéria é um desafio, às vezes é um desafio que a gente 
tem que assumir seriamente, não tem por onde sair. Fundamental em termos de 
aprendizado é experimentar, ver como é. A matéria é responsável também pelo estilo 
de dentro, ela é, antes de tudo, como o estilo também é, a consciência de nossas 
limitações.  (JARDIM, 2009, p. 110).  

 

                                                 
6 -  Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1867.  
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O projeto, bem como as artes visuais na escola, procura afirmar a importância da arte 

na vida, justificar e ampliar a presença da arte na escola, em relação aos vários âmbitos de arte 

e cultura nos quais possam acontecer o ensino e a aprendizagem da arte. Trata-se de defender 

o sentido educativo da arte; da arte como conhecimento; da valorização da arte que se ensina 

e da arte como componente curricular.   

No processo de ampliação da dimensão acadêmica, destaca-se a contribuição do 

BLOG7, criado em 20098, como parte de um processo de trabalho com as crianças no projeto 

de extensão. E desde lá vem sendo uma atividade constante, que democratiza e amplia o 

espaço de atuação do Ateliê no diálogo com a comunidade, que pode postar comentários e 

participar da rede de diálogos que o instrumento pedagógico instaura.  Aparece como um 

instrumento de divulgaçaõ e produçaõ de informações, que traz visibilidade e tece o 

aperfeiçoamento do processo de trabalho. Objetivamente, organiza o portfólio do projeto no 

planejamento dos alunos-professores.     

No BLOG, como em todas as pesquisas resultantes dos processos de trabalhos 

coletivos, observam-se o amadurecimento do projeto na difusão do conhecimento gerado de 

dentro para fora e vice-versa no Curso de Licenciatura em Artes Visuais dentro do CAP da 

ECA-USP nacional e internacionalmente.    

Segundo os funcionários do CAP, os cursos do projeto atendem a uma demanda 

crescente de pessoas interessadas no aprendizado das práticas e conceitos que regem o fazer 

artístico, dando a possibilidade de atuarem nos ateliês do Departamento.  

 
No primeiro curso de extensão o Ateliê recebeu filhos de funcionários e de alunos da 
universidade matriculados, fato que colaborou para um maior envolvimento da 
comunidade acadêmica no processo de constituição do ateliê (...) A presença das 
crianças no departamento também trouxe estranhamento inicial mas foi sendo 
assimilada por alunos da faculdade, pelos funcionários e professores que aos poucos 
foram compreendendo essa nova dinâmica inserida na rotina universitária. (SOARES, 
2010, pp. 55-56). 

 

 
Figura 4 - Laboratório de Marcenaria no atendimento  

                                                 
7 O BLOG pode ser acessado em: <www.nossoatelieanimado.blogspot.com> 
8 Maiores informações sobre o projeto do BLOG encontram-se no texto de Cíntia Yuri Nishida 
intitulado “O blog como portifólio na aula de arte”. In: ROSENTHAL; RIZZI. Artes. São Paulo: Blucher, 
2013. Coleção: A reflexão e a prática no ensino. Volume 9.  
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ao projeto "Nosso Ateliê Animado" 

 Figura 5 - Laboratório de Escultura, visita 

guiada  

Fonte: Arquivo Digital “Nosso Ateliê Animado” 

 

Respondendo uma pergunta sobre a experiência de a sua criança passar pelo projeto do 

ateliê, uma mãe observou entusiasmada: “Uma emoção ela (a menina) com 9 anos se sentir 

em casa na USP e poder usufruir “desse” bem público. Observa-se o peso do capital 

simbólico para a aquisição de capital cultural (BOURDIEU 1974; 2000) da USP – no poder 

da apropriação simbólica dessa comunidade atendida. Destaca-se a satisfação da comunidade 

na visão de acesso e direitos na inclusão social na Universidade pelo projeto.  

Os alunos da graduação também observam o quão especial é o projeto no sentido da 

extensão. Bruna Salgueiro da Silva, do Curso de Licenciatura em Pedagogia, e Maurício 

Silva, do Curso de Licenciatura em Educomunicação, registram em um artigo:       

 
O trabalho dos “atelieristas” se funde com a participação da comunidade, que muitas 
vezes não tem oportunidade de penetrar a universidade. Para essas crianças, que já 
tem número de identificação ou o “número USP”, uma vivência com acadêmicos e 
com uma produção artística, estreita cada vez mais os laços com o Ensino Superior 
público, isso é um diferencial que atinge tanto os inscritos na disciplina como as 
crianças e suas famílias (SILVA e SILVA, 2015, p. 2021)  

 
Todo o panorama muda. Ao mesmo tempo em que a Universidade se abre para a 

comunidade mediante o projeto de mediação da arte e das artes visuais, sente-se que a 

comunidade abraça a universidade em um sentido profundo de hospitalidade e acolhimento 

efetuados no humanismo. Pela arte/educação se vê surgir um modo de gerir a universidade 
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para ampliar ainda mais seu potencial de servir à coletividade, interferindo nos processos que 

possam amesquinhar ou a apequenar.         
 

Figura 6 - Nosso Ateliê Animado, outubro de 2010. 

 
Fonte: Arquivo Digital “Nosso Ateliê Animado” 
 

O âmbito abarca tudo quanto pode, e tal “poder” se realiza em consonância com a 
ampliação de nossa leitura e ação contextualizadas. A condição ambital-relacional (p. 
143), de compreensão e acontecimento de encontro com a realidade, é o sentido ativo 
de, nela, criar tramas de vı́nculos amistosos, fortes e poderosos. Realidade que, na 
visão de Morin, é demasiada complexa para ser compreendida e explicada, mas que 
pode ser sentida e vivida na sua complexidade no encontro com a arte, segundo 
Vygotsky, Read, Dewey e também Pareyson (1997, p. 80), que a conceitua 
essencialmente como dinâmica e espiritual (FERNANDES; RIZZI, p. 562).  

 

O projeto evidencia a busca pela instalação de um âmbito de co-existência na 

arte/educação, com característica de aberturas para o ser-com na construção de uma 

metaeducação que consagra a solicitude e a comunhão, conforme defende Freire, e exige 

disposição humana; uma disposição essencial para a educação da paz, da liberdade e da 

fraternidade, que ultrapassa o sentido coletivo do Estágio registrado por Pimenta e Lima:   

 

(O) estágio prepara para um trabalho coletivo, uma vez que o ensino não é um assunto 
individual do professor, pois a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos 
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professores e das práticas institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e 
culturais (2012, p. 56).  

 

Estar com, junto, no trabalho coletivo voltado às crianças, de construção com todos, 

não é fácil, envolve esforços de conquistas de consonâncias, concordâncias e acordos. 

Vygotsky (1998) nos lembra que exercer a criatividade e a arte pressupõe um 

comportamento tipicamente humano que auxilia no entendimento das condições 

socioculturais, historicamente determinadas. E que o repertório, principalmente das crianças, 

precisa ser enriquecido para a construção de uma realidade rica, repleta de possibilidades de 

ativação da mente (seu desenvolvimento cognitivo) e realização do mundo (1999).     

As práticas do Estágio Supervisionado correlacionadas às práticas docentes no projet, 

objetivamente apontam para o respeito às crianças: aos seus saberes advindos das 

experiências anteriores; às suas diversas e singulares realidades e culturas e aos desejos e 

necessidades que compõem um alto grau de subjetividade. E na situação construída impõem 

um duplo cuidado na metaeducação. Pois, pode-se considerar que, assim como as crianças, os 

alunos-professores estão tateando o solo na realidade na perspectiva aberta pela 

arte/educação, em busca de prazer, segurança psicológica e equilíbrio humano. Nesse sentido 

é que Freud relaciona a criatividade adulta com o brincar infantil.  

Aliás, no espírito do brincar para conhecer que faz parte do projeto, Viktor Lowenfeld 

(1970) é lembrado na forma pioneira de, em uma época de descriminação da livre expressão e 

dentro desse propósito, defender o estímulo à espontaneidade, aos sentidos, e a valorização da 

capacidade artı́stica das crianças, que necessita ser despertada pela criação, por um gesto de 

contato com o universo da arte como meio de autoexpressão.    

A consideração plena da criança recai sobre a perspectiva do saber validado no ser 

inteiro do sujeito, e para um saber na arte coexistensivo à vida, no qual cada criança é vista 

como um indivíduo determinado, com todas as condições de ser pleno de si no mundo. A 

inteireza depende de como ela é compreendida, sentida, prezada e respeitada. A criança se 

dimensiona na relação com os outros – relação interpessoal – e na relação consigo mesma – 

relação intrapessoal, na tese de Vygotsky, da mediação por meio da linguagem em suas várias 

obras. O projeto atesta o apreço por cada criança como pessoa envolvida na açaõ pedagógica 
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que se abre e se dispõe em si própria, ainda que de forma rudimentar, de um conhecimento 

prévio do que será apreendido, como ensina Paulo Freire (1979). E do que já é “ouro” 

segundo o projeto.  
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A ESCOLA COMO PALCO DE FORMAÇÃO DOCENTE:  
A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO MÚSICO-PROFESSOR  

NO PIBID 
 

Mariana Lopes Junqueira1 - FURB 
Carla Carvalho 2 - FURB 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

Agência Financiadora: CAPES 
 
Resumo 
O acadêmico ao ingressar na Graduação de música geralmente já atua como músico, mas busca assim, 
a formação de professor. O Pibid Música é um programa que permite que o licenciando de música 
vivencie a realidade escolar, desenvolvendo atividades didático-pedagógicas sob a supervisão de um 
professor da escola. Desse modo, o programa permite que o futuro professor se constitua professor 
dentro da profissão com a orientação de um profissional mais experiente. Nesse contexto, este estudo 
de abordagem qualitativa, objetiva refletir sobre possíveis contribuições para o processo de formação 
em escola para os licenciandos em música. Para alcançá-lo, analisamos os relatos dos bolsistas do 
Pibid Música na Universidade Regional de Blumenau (FURB) no ano de 2016. O aporte teórico versa 
sobre a formação do professor de música, com Soares, Schambeck e Figueiredo (2014); formação de 
professores, com Nóvoa (2009); e formação docente e o Pibid, com Carvalho (2016). Por meio da 
análise dos relatos em portfólio, concluiu-se que o Pibid Música contribuiu para que os licenciandos 
aprendessem a trabalhar no coletivo, pensassem a partir da realidade vivida na escola, sentirem-se 
pesquisadores, tornarem-se autores do processo de formação e a terem autonomia. O Pibid também 
permitiu que a comunidade se envolvesse no programa e tornou o professor supervisor um co-
formador do processo de formação dos futuros professores.       
Palavras-chave: Pibid. Formação docente. Músico-professor. 

Introdução 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, 
Não começaria com partituras, notas e pautas. 
Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas 

E lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. 
Aí, encantada com a beleza da música,  

ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério  
daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

 (Rubem Alves) 
 

Quem opta por estudar música não faz essa escolha porque se encantou pelas notas 

musicais escritas sobre cinco linhas ou pelas cifras escritas acima da letra da música, mas sim 

porque tem uma relação estética e artística com essa linguagem. Como professoras de Arte, 
                                                 
1 Mestranda em Educação pela FURB. Atua como professora de Arte com ênfase em Educação Musical. 
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná (2008). Atua como professora no Programa de Pós-
Graduação em Educação e na graduação na FURB.  
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acreditamos que não só para as crianças mas para todas as idades a experiência estética 

acontece antes da aprendizagem formal dos contextos históricos e formais da música ou de 

qualquer arte. Precisamos despertar esse encantamento pela beleza não só para a música, mas 

para todas as áreas da vida e da arte, até mesmo para o processo de formação docente. É com 

esse olhar para a experiência do belo que desejamos introduzir o caminho a ser percorrido por 

esta pesquisa sobre os aspectos que são relevantes para a constituição da identidade do 

músico-professor em uma formação docente em escola. 

Com formação em arte e depois de um longo tempo atuando com a Educação Básica, 

foi no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) que tomamos 

consciência do espaço diferenciado de formação docente que este constitui. Nesse sentido, 

percebemos o quanto esse processo se torna um lugar no qual a formação docente se dá em 

escola, mergulhados em processos cujas escolhas se fazem em partilha, sempre considerando 

a escola como lócus.  

Atuamos como supervisora do Subprojeto de Música e como coordenadora de 

Subprojeto. Nesse sentido, olhamos para esse processo de lugares diferentes; no entanto, de 

forma partilhada, o que nos possibilita tecer esta escrita pensando conjuntamente o processo 

de constituição da identidade do músico-professor. Nesse processo, buscamos aqui refletir 

sobre uma trajetória na educação musical que busca pensar a formação dos docentes de 

música em escola e como esse processo pode contribuir na construção da identidade do 

músico que se torna professor. Nesse sentido, tecemos como objetivo para esta investigação: 

refletir sobre possíveis contribuições para o processo de formação dos licenciados em música 

em escola. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e foi realizada na FURB, com bolsistas do 

subprojeto de música do Pibid. Os bolsistas do Pibid são os acadêmicos do curso de música e 

professores supervisores, docentes da Educação Básica que acompanham os acadêmicos em 

processos de co-formação com a universidade.  

Músico-professor: o profissional docente em formação  

Ao ingressar no curso de música, o acadêmico geralmente já é músico ou tem o desejo 

de se tornar um músico, pois nem todas as instituições exigem conhecimentos específicos de 
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música como critério de ingresso no curso. Os cursos de licenciatura em música dividem sua 

carga horária entre a formação musical e pedagógica. É função das instituições formar 

profissionais para atuarem em diversos espaços educacionais podendo ser formais ou não, 

mas isso não significa que a instituição possa dar menos valor à formação para atuação na 

Educação Básica.  

Soares, Schambeck e Figueiredo (2014) apontam que, a partir da aprovação da Lei nº 

11.769, de 18 de agosto de 2008, que torna o ensino da música obrigatória na Educação 

Básica (BRASIL, 2008), criou-se uma expectativa em relação à presença de profissionais 

formados na área de música para atender à Lei. Apesar das diversas discussões sobre qual 

profissional deve trabalhar com a música na escola e do predomínio da prática polivante do 

ensino de arte nas escolas, espera-se que, em nome da qualidade da educação musical que se 

espera ter na escola, a música seja incluída no currículo com autonomia e que seja ministrada 

por licenciandos da área da música. Soares, Schambeck e Figueiredo (2014) abordam, em 

pesquisa realizada sobre a formação do professor de música no Brasil, que dos acadêmicos de 

música participantes da pesquisa, 74% desejam ser professores, mas apenas 28% desejam 

atuar na Educação Básica. Essa falta de interesse pela docência na Educação Básica se deve à 

baixa remuneração, falta de condições de trabalho e atuação polivalente, em que o professor 

precisa trabalhar todas as linguagens da Arte (SOARES; SCHAMBECK; FIGUEIREDO, 

2014). Concluiu-se que um dos maiores desafios das universidades é que os cursos de 

licenciatura tenham uma maior ênfase no compromisso da formação para suprir as demandas 

dos sistemas educacionais brasileiros. 

Contudo, qual é a importância de se ter esse olhar para a escola em um processo de 

formação docente? Nóvoa (2009, p. 17) defende que “[...] é preciso passar a formação de 

professores para dentro da profissão”. Assim como os estudantes de medicina passam pela 

residência médica e aprendem a profissão dentro do campo de trabalho com médicos mais 

experientes, os professores também poderiam ter uma formação inspirada nesses moldes.  

Para que a formação de professores aconteça dentro da profissão, Nóvoa (2009) 

destaca cinco propostas (P5): práticas, profissão, pessoa, partilha, público. Práticas: a 

formação docente deve assumir o componente da prática que é investida do ponto de vista 

teórico, voltada à aprendizagem dos alunos e com referência ao trabalho escolar. Profissão: a 
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formação deve acontecer dentro da profissão, em que professores mais experientes auxiliam 

no papel de formação dos que estão iniciando. Pessoa: a formação deve ser voltada às 

dimensões pessoais da profissão docente. Partilha: a formação deve valorizar o trabalho em 

equipe e o coletivo da profissão. Público: a formação deve favorecer a comunicação pública e 

a participação profissional no espaço público da educação, como um princípio e 

responsabilidade social.  

Conforme Nóvoa (2009, p. 17), “[...] não haverá nenhuma mudança significativa se a 

‘comunidade dos formadores de professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se 

tornarem mais permeáveis e imbricadas”. A formação deve estar próxima da realidade da 

escola e dos problemas enfrentados pelos professores. Assim temos esse olhar voltado a um 

processo de formação docente em escola, pois a escola é um espaço de formação onde o 

músico vai se constituir professor. Diante dessas considerações, esta pesquisa pretende 

responder à seguinte pergunta: Quais aspectos são relevantes na constituição da identidade do 

músico-professor em um processo de formação docente em escola? Escolhemos utilizar o 

termo músico-professor, visto que, ao ingressar no curso de licenciatura em música, o 

acadêmico já se constitui como músico e busca a formação como professor. 

Buscamos trabalhos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

desenvolvidos sob a mesma temática, para identificar o que já foi produzido sobre a 

constituição da identidade do músico-professor em formação docente em escola e encontrar 

possíveis lacunas sobre o assunto. O período determinado para a busca foi de 2014 a 2017. 

Estabelecemos como termos de busca as seguintes palavras-chave relacionadas a nossa 

pesquisa: “identidade do músico-professor” e “formação docente”, mas não encontramos 

trabalhos relacionados ao tema. Assim, ampliamos os termos de busca utilizando as 

expressões: “identidade do professor de música” e “formação docente”. Encontramos um total 

de sete dissertações. Destas, duas se aproximam de nosso tema de pesquisa.  

Um dos trabalhos que mais se aproximou é o de Anne Charlyenne Saraiva Campos 

(2016), intitulado Estágio supervisionado em pauta: a construção da identidade profissional 

do docente licenciado em música pela EMUFRN, desenvolvido na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). A autora tem como foco central da investigação o estágio 
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supervisionado como formação docente em escola e sua influência no processo de construção 

da identidade do professor de música.  

Campos (2016) aborda que o estágio supervisionado pode servir como um mecanismo 

para incorporar o ensino de música em diferentes contextos de ensino, aproximando o 

licenciando da realidade profissional. A autora conclui em sua pesquisa que o estágio, por 

muitas vezes, é o primeiro contato do acadêmico com o campo de trabalho. Essa vivência de 

formação no futuro campo profissional permite conhecê-lo, proporciona a oportunidade de 

observar um professor experiente, podendo tê-lo como modelo do que se deve ou não fazer, 

traz conhecimentos e influencia na escolha de essa ser a área que o acadêmico deseja seguir 

após conclusão do curso. Entre os problemas enfrentados durante o estágio relatados pelos 

participantes da pesquisa estão: falta de interação com outros professores, condições precárias 

de trabalho e de local de trabalho, falta de uma maior participação do professor orientador no 

acompanhamento das atividades realizadas no campo de estágio (embora tivessem encontros 

semanais na universidade) e a articulação entre o estágio e as demais disciplinas cursadas na 

universidade (CAMPOS, 2016).  

Na dissertação A construção da identidade profissional de licenciandos em música da 

UFRN um estudo de narrativas autobiográficas, desenvolvida na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), em 2015, Gislene de Araújo Alves teve como foco 

compreender a construção da identidade profissional dos licenciandos em música da UFRN 

por meio do estudo das fontes autobiográficas dos sujeitos investigados.  

Alves (2015) investiga o processo de construção da identidade profissional desde a 

primeira experiência musical até o processo de acesso e permanência no curso de Licenciatura 

em Música. Na pesquisa, foram identificadas três principais dimensões formativas que 

constituem a identidade profissional do licenciando em Música: dimensão pessoal (primeiras 

relações sociais que levaram ao aprendizado da música), dimensão formativa identificada 

(processo de identificação e de construção da carreira profissional no ensino superior) e 

dimensão profissional de atuação (ação prática do sujeito no ato de ensinar). 
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Pibid: formação docente em escola  

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, escolhemos como local de investigação do 

processo de formação docente em escola, o subprojeto de Música do Pibid. O Pibid é um 

programa criado pelo Governo Federal para valorizar e aperfeiçoar a formação de professores 

para a Educação Básica, oportunizando aos licenciandos desenvolverem atividades didático-

pedagógicas com a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola, 

podendo vivenciar o contexto da escola pública.  

Os bolsistas do Pibid Música são os acadêmicos do curso de música, professores 

supervisores (docentes da Educação Básica) e coordenadora do subprojeto (docente da 

instituição). Assim, o Pibid não apenas oportuniza a formação inicial, mas também a 

formação continuada, pois os professores supervisores precisam ter todo um preparo para 

receber os acadêmicos do curso de música, e, desse modo, retornam à universidade para 

refletir e discutir a formação, auxiliar no planejamento das aulas e participar de eventos para 

compartilhar esse processo. Conforme Soares, Schambeck e Figueiredo (2014, p. 60), “[...] a 

formação inicial e também a formação continuada constituem-se como momentos 

significativos para o cumprimento de metas que assegurem a oferta da música na escola, 

preparando continuadamente profissionais aptos e comprometidos com a educação [...]”. 

Neste estudo, olhamos para o que aconteceu no subprojeto de música da FURB, no 

ano de 2016. O Pibid de música, nesse ano, contou com a participação de 17 acadêmicos do 

curso de música, duas professoras supervisoras e uma professora coordenadora. Eram 

realizados dois encontros semanais, um no qual os bolsistas se encontravam na universidade 

para estudar e planejar as aulas, e outro na escola no qual os acadêmicos de música 

desenvolviam as atividades sob a orientação do professor supervisor. Os acadêmicos 

planejavam as aulas e desenvolviam suas práticas docentes em duplas. Assim, na escola os 

acadêmicos lecionavam duas aulas, observavam duas aulas e possuíam uma aula para 

planejamento.  

Os acadêmicos desenvolveram um portfólio reflexivo para o acompanhamento de suas 

atividades. Nesse portfólio, por meio do qual tecemos nossas considerações, estão 

contemplados os planejamentos da aula, a observação da aula conduzida pela outra dupla de 

acadêmicos e uma reflexão sobre como ocorreu a aula, o que aconteceu como planejado, o 
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que poderia ter sido diferente e o que se pode melhorar. No portfólio, um dos bolsistas 

registrou:  
 
“Essa foi a primeira aula que ficou a meu cargo, por ser a primeira, não me senti tão seguro e 
confortável frente aos alunos, o que ocasionou no desenfreio da turma; a aula não foi totalmente 
produtiva, como poderia ser, deixando os alunos talvez um pouco confortáveis demais. Uma 
mudança a ser feita foi reconhecida por mim nessa aula”. (Licenciando A, 2016).  
 

Observamos que o portfólio não foi utilizado como um instrumento de avaliação, mas 

sim como um material produzido pelos bolsistas para registrar seus planejamentos e suas 

reflexões. Dessa maneira, os bolsistas se sentiam à vontade para expressar de fato o que 

aconteceu de bom e o que poderia ter sido melhor, compreendendo que a docência é um 

aprendizado. 

No Pibid, os acadêmicos estavam semanalmente na escola, aprendendo a profissão 

dentro da profissão, conforme aponta Nóvoa (2009). Os bolsistas, ao entrarem no programa, 

conhecem, em primeiro lugar, a escola e observam as turmas para, depois, escolherem quais 

caminhos irão trilhar com cada turma e iniciar assim, suas atividades. Um dos acadêmicos 

relatou que, ao iniciarem suas atividades na escola, “[...] trocamos umas ideias para abordar 

com o 2ª e 4ª anos, queremos fazer algo diferente e chamativo, porém construtivo com os 

alunos” (Licenciando B, 2016). Carvalho (2016), ao escrever sobre o Pibid, destaca que é 

fundamental pensar a partir da realidade vivida, sentida e percebida pelos acadêmicos. Para 

formar um professor pensante, precisamos propiciar aos acadêmicos formas de pensarem 

sobre a realidade vivida e sobre a docência nessa realidade.  

Os acadêmicos participavam de todos os momentos da escola: formação continuada, 

reunião pedagógica e conselho de classe.  Um dos acadêmicos destacou no portfólio que  
 

“[...] teve conselho de classe com os professores e coordenadores e [acadêmicos] estivemos lá, 
nunca pensei que iria aprender tanto numa simples reunião. Vimos uma história que se chama 
Mel na Boca, a história conta a vida de um jovem, seu avô e pintassilgo (pássaro), mas isso não 
vem ao caso agora. Aprendi que devemos passar livros sem finais felizes e sim com pontos de 
interrogação para incentivar os pontos críticos e criativos dos alunos”. (Licenciando B, 2016). 
 

Participar da reunião pedagógica possibilitou ao acadêmico refletir sobre esse 

momento que acontece na escola e sobre a sua prática, pois, nas aulas de música, também 

podem ser utilizadas histórias em atividades. Esse momento foi importante para refletir que 
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podemos fazer escolhas que façam com que os alunos usem sua imaginação e criatividade, 

não precisamos sempre trazer histórias com finais que deem as respostas.  

Observamos, no processo, que os acadêmicos tinham muito preconceito com a sala 

dos professores, e não gostavam de frequentar esse ambiente, pois diziam que os professores 

só reclamavam dos alunos e da profissão. Percebemos, assim, um trabalho com os acadêmicos 

para pensar sobre esse momento. A professora supervisora solicitou que sempre participassem 

dos intervalos na sala dos professores, pois essa era a oportunidade para conhecer e socializar 

com outros professores. Segundo a professora supervisora em seu relato:  
 
“Destaquei que é muito difícil quando o professor fica isolado e tenta fazer o seu trabalho 
sozinho. Foi um trabalho difícil pois houve muita resistência dos acadêmicos, mas aos poucos eles 
começaram a frequentar a sala dos professores e socializar com outros professores”. (Professora 
Supervisora, 2016). 
 

Podemos observar, aqui, a intervenção da professora supervisora no processo, para 

além das orientações dadas pelo coordenador do subprojeto. Isso indica que o professor mais 

experiente traz em prática possiblidades de reflexões junto aos seus professores em formação 

inicial. 
 
“Quando eu ingressei no Pibid, o subprojeto estava passando por algumas adequações. 
Anteriormente os professores supervisores eram formados em outras áreas e os acadêmicos 
realizavam mais um trabalho de observação e de dar aulas de instrumentos no contraturno 
escolar”. (Professora Supervisora, 2016). 
 

O registro da professora faz-nos pensar sobre a relevância da formação do professor 

supervisor, sobre a aderência na área da Música. E, nesse sentido, o quanto este pode trazer à 

tona outras relações com a arte e com a estética no cotidiano dos bolsistas acadêmicos. A 

professora supervisora destaca em seu registro: “Agora estávamos com duas professoras 

supervisoras formadas em Música e os acadêmicos iriam realizar um trabalho semanalmente 

com as turmas na escola” (Professora Supervisora, 2016). Aqui a professora destaca a 

formação e o trabalho coletivo. Segundo a professora:  
 
 “Em uma das primeiras reuniões que participei na universidade, os acadêmicos estavam 
relatando esses problemas e conjuntamente optaram por criar normas para serem seguidas pelos 
bolsistas no programa. Todos os bolsistas opinaram e decidiram quais normas deveriam ser 
estabelecidas para o bom funcionamento do subprojeto”. (Professora Supervisora, 2016). 
 

Sobre o trabalho em grupo e decisões coletivas, Carvalho (2016) aborda que:  
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Um aspecto que me chamou muito a atenção na ocasião foi pensar com o grupo 
todo o processo. Nenhuma decisão era somente minha como coordenadora de área, 
mas eram decisões dos grupos, pensadas coletivamente e em especial com 
proposições das professoras supervisoras. (CARVALHO, 2016, p. 66, grifos da 
autora). 

 
Observamos nos registros que foi no coletivo que os acadêmicos optaram pelo modelo 

de portfólio reflexivo que iriam utilizar, quais pontos deveriam ser observados nas aulas das 

outras duplas de acadêmicos, quais músicas o grupo iria ensaiar. Assim, percebemos que as 

decisões eram tomadas no coletivo.  

O professor supervisor também passa por um processo de formação continuada no 

Pibid, pois, conforme aborda Carvalho (2016), ele assume uma “condição de co-formador”. O 

professor supervisor participa desde o planejamento das aulas com os acadêmicos até a 

aplicação da aula na escola. O professor supervisor e os acadêmicos estão muito próximos na 

relação docente, por isso é extremamente importe a partilha. Assim, ambos devem trabalhar 

juntos durante o planejamento e o desenvolvimento da aula.  
 
“Como professora supervisora acompanhava os planejamentos dos acadêmicos, respeitando seus 
pontos de vista, criatividade e autonomia, mas sempre tentava dar um direcionamento na 
atividade conforme a turma, pois muitas vezes algumas atividades pensadas pelos acadêmicos 
tinham que ser adaptadas para determinada faixa etária. ” (Professora Supervisora, 2016). 

 

O professor supervisor não pode ficar como um espectador da prática acadêmica, mas 

sim realizar um trabalho em conjunto com o licenciando.  
 

Cada acadêmico tinha de olhar para o supervisor compreendendo que ali estava um 
profissional com conhecimento da docência, capaz de pensar junto, acenar ganhos e 
limites, indicar elementos da vivência que deram ou não deram certo e assim por 
diante. Estes professores foram selecionados e tinham formação e capacitação para 
acompanhar estes futuros professores. Neste sentido, observei no processo que era 
necessário esta elaboração coletiva de legitimação do professor supervisor. 
(CARVALHO, 2016, p. 66-67). 

 
Como grupo, também percebemos a participação em eventos como a Mostra Integrada 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (MIPE), Seminário das Licenciaturas e o Encontro Nacional 

das Licenciaturas (ENALIC), para compartilharmos as experiências vivenciadas no 

subprojeto. Tanto os acadêmicos quanto as professoras supervisoras e coordenadora 

participaram desse momento de partilha. Assim como destacado por Carvalho (2016), foi 
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possibilitado ao licenciando sentir-se pesquisador, não somente a ele, “[...] pois como 

professora supervisora foi no Pibid que comecei a participar de eventos científicos, pois não 

tive iniciação científica na minha graduação” (Professora Supervisora, 2016).  

Os acadêmicos tornaram-se pesquisadores também no sentido de ter de criar materiais 

didáticos, jogos, músicas e histórias para trabalharem com os estudantes. Nas escolas, não há 

materiais para trabalhar com música, assim precisamos pesquisar e criar o que iríamos 

trabalhar. Como relatado por um dos bolsistas: 
 
“Nesta aula, tivemos que mudar a direção do conteúdo proposto pois surgiu umas dúvidas a partir 
da última atividade. Os alunos queriam saber se a cenoura produzia som, e as panelas se serviam 
como instrumentos. Levamos vídeos de orquestras internacionais de legumes e de gente que a 
partir de instrumentos feitos com lixo (sucata), conseguiram um reconhecimento artístico pelo 
mundo afora”. (Licenciando B, 2016). 
 

Assim, os acadêmicos desenvolveram uma atividade em que trabalharam os sons com 

esses elementos. 

Observamos que nas escolas foi elaborada uma Mostra do Pibid para apresentar os 

trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos durante o ano. “Nesse processo optamos por nos 

apresentar também, para que os alunos pudessem ver que, além de professores, somos 

músicos” (Professora Supervisora, 2016). Assim, coletivamente, escolhemos quais músicas 

iríamos apresentar e de que forma cada bolsista poderia contribuir, pois as escolas que 

recebiam o Pibid não tinham todo o equipamento necessário para realizar a Mostra. “Cada 

bolsista viu também de que forma poderia auxiliar, mesmo que não trabalhasse com aquela 

turma” (Professora Supervisora, 2016). Observamos, então, os músicos aparecendo, além dos 

professores de música. 

Na Mostra do Pibid, os pais dos alunos foram convidados a participar desse momento, 

assim como a Secretaria da Educação, para que pudessem conhecer o programa. Carvalho 

(2016) também destaca a importância de envolver a comunidade no programa, pois assim não 

só os estudantes participam do processo da formação estética, mas também a comunidade. 

Esse foi um momento muito especial, pois pudemos envolver a comunidade, e os pais 

relataram como esse momento de se apresentar foi importante para seus filhos.   

Segundo a professora Supervisora: “Um ponto que destaco é quando fomos escolher o 

repertório que iríamos apresentar na Mostra, apesar do curso de Música ter um enfoque 

1227



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

para a música erudita, os acadêmicos em consenso optaram por apresentarem músicas 

populares”.  Nesse registro, evidenciamos a autoria, o desejo, a partilha. Ainda percebemos 

que a ação de voz dada ao acadêmico no subprojeto se reverberou na voz que estes davam aos 

estudantes. No relato da atividade elaborada com uma das turmas para a Mostra, o acadêmico 

permitiu que os estudantes pudessem fazer escolhas:  
 
“Levei para os alunos 6 músicas de gêneros como rock, pop, rock alternativo e emocore. Foi feita 
a apreciação das músicas propostas e por votação da maioria foi escolhida a música do NxZero – 
‘A melhor parte de mim’. Pelo que pude notar os alunos gostaram da votação e já de início 
começaram a se soltar com a letra”. (Licenciando B, 2016).  

Considerações finais 

Neste estudo, buscamos refletir sobre possíveis contribuições para o processo de 

formação em escola para os licenciados em música. Esse processo é muito importante, pois, 

mesmo que não almejem trabalhar na Educação Básica, eles podem aprender muito para se 

constituírem como professores em outros espaços. Também, nesse momento de formação 

inicial, se os acadêmicos tiverem um processo de formação em escola significativo, podem 

considerar a Educação Básica como um dos caminhos a ser seguido após a conclusão do 

curso. 

Por meio do portfólio reflexivo, pudemos perceber que o Pibid promove o processo de 

formação em escola para os bolsistas do programa. Nos relatos, pudemos perceber a presença 

dos 5 princípios para a formação de professores abordados por Nóvoa (2009). As práticas, 

pois os acadêmicos estavam semanalmente na escola desenvolvendo atividades com as 

turmas, e estudando casos concretos, pois tinham que pensar em alternativas para cada caso 

diferente que surgisse. A profissão, pois a formação acontecia dentro da profissão, os 

acadêmicos aprendiam dentro da escola, acompanhados por um professor mais experiente, o 

professor supervisor, apontado por Carvalho (2016) como co-formador desses acadêmicos. 

Pessoa, pois esse processo de formação permite que os acadêmicos tenham autonomia, que 

reflitam e que sejam autores da sua prática; o registro do portfólio reflexivo também permite 

que os acadêmicos tivessem consciência do seu trabalho como professor. Partilha, pois o 

trabalho no subprojeto era todo realizado e pensado em equipe, os acadêmicos puderam 

perceber a importância de trabalhar em equipe, não só entre eles, mas também com os demais 
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professores da escola. Público, pois os acadêmicos não só partilharam suas experiências em 

eventos científicos, mas também trouxeram a comunidade para vivenciar o movimento 

estético que aconteceu na escola. 

Carvalho (2016) destaca que um dos aspectos mais caros ao Pibid é permitir ao 

acadêmico tornar-se autor no processo. Podemos observar, nessas análises, que bolsistas 

acadêmicos e supervisora tornaram-se autores desse processo, os bolsistas escolhiam que 

caminho e que abordagem seguir nessa caminhada, criavam materiais, músicas e histórias 

para utilizar com os estudantes. Podemos perceber, desse modo, que é possível por meio do 

Pibid uma formação de professores que aconteça dentro da profissão, como abordado por 

Nóvoa (2009). Diante do cenário que vivemos, de incertezas sobre a continuação do 

programa, resta-nos o desafio de pensarmos em um modelo de formação docente que seja 

eficiente e que todos os acadêmicos possam ter acesso.   
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A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA E REFLEXIVA DE UMA PRÁTICA 

CORPORAL: PROJETO DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA NO CONTEXTO 

DE FORMAÇÃO EM DANÇA 
Letícia Pereira Teixeira 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo A comunicação A Experiência Pedagógica e Reflexiva de uma prática Corporal no Contexto 
de Formação em Dança se refere a um projeto, oferecido pelo Departamento de Arte Corporal na Escola 
de Educação Física e Desportos (EEFD/UFRJ) para alunos da graduação em dança, dentro da linha de 
pesquisa direcionada para a prática corporal, tomando como base o trabalho de Angel Vianna. A 
principal referencia da pesquisa se relaciona intrinsecamente a prática de ensino corporal que exerço 
nesses últimos trinta anos e é a sua principal referência. Sua metodologia visa interligar duas 
perspectivas. A primeira, no âmbito de experimentações com o movimento e os sentidos. O objetivo 
aqui é integrar o grupo, e cada um dos participantes, por meio da sensibilização e consciência 
despertadas em cada parte do corpo, através do estímulo de movimentos internos, pormenorizados nas 
suas mínimas manifestações, e alcançar com a expressividade do movimento, sua projeção 
potencializada no espaço e no improviso. A segunda perspectiva se situa em âmbito da construção de 
um “plano comum” elaborado colaborativamente por meio de pistas cartográficas. Abrange discussões 
que a partir do corpo vivido e experimentado surgem como aprofundamento das vivências, e enquanto 
frutos de debates sobre temas, como por exemplo: subjetividade x subjetivação (José Gil) e práticas do 
cuidado de si (Michel Foucault). Os objetivos também situam o projeto no campo das possibilidades de 
um saber proporcionado, e sustentado pela experiência que se apóia no cuidado de não intervir com 
ideias pré-estabelecidas e formatadas. Nesta pratica corporal a abordagem tem provocado mudanças 
comportamentais e físicas de cunho saudável em agrupamentos coletivos, e, gerado manifestações 
criativas através da construção de coreografias de trabalhos de elaboração progressiva. 
Palavras-chave: Prática corporal. Experiência. Plano comum. 

Introdução 

A comunicação A Experiência Pedagógica e Reflexiva de uma Prática Corporal no 

Contexto de Formação em Dança, projeto de iniciação artística, contemplado no curso de Dança 

do Departamento de Arte Corporal (DAC) da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD/UFRJ), trata de apresentar uma prática corporal com base no trabalho de Angel Vianna1 

(TCAV) e é fruto da minha convivência compartilhada da década de 1970 até os meados de 

2014; ano que ingressei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

                                                 
1 Pedagoga, bailarina, pioneira na implantação da Conscientização do Movimento dentro da formação do 
bailarino e fundadora da Escola/Faculdade Angel Vianna na cidade do Rio de Janeiro. 
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Com Angel Vianna tracei uma trajetória como aluna, assistente, substituta e docente de 

disciplinas curriculares do Curso Profissionalizante de Bailarino - de nível técnico – de sua 

Escola e, também em disciplinas de Graduação de Dança de sua Faculdade. Assim tanto minha 

formação, quanto minha experiência profissional irradiam “ressonâncias” de um legado cujo 

processo de transmissão de conhecimento ainda esta por ser digerido totalmente em construção 

oportuna. 

Como parte do corpo docente efetivo do DAC faço deste projeto um aliado para digerir, 

debater, esmiuçar e revelar especificamente uma didática construída no contexto de formação 

em dança e, deixar- me seguir em uma nova travessia ao me deparar com um novo ambiente e 

desafio.   

 

Objetivos 

O foco principal deste projeto é seguir perpetuando e transmitindo a pesquisa do 

movimento sintonizando consciência corporal e dança contemporânea. Ao rever meus cadernos 

elaborados dos idos anos de 1980, tenho apreciado e saboreado, como um resgate, todo material 

construído na preparação didática desta prática. Nesta aproximação precisei “olhar” mais de 

perto algo que, me faz re/ver ou ver de novo o que estava bem distante. E, distanciando-me de 

o agora indo para o mais distante, me servi “de novo”, ou outra vez, daquilo que um dia esteve 

tão perto, para poder aproximar-me do novo contexto, como algo totalmente novo deixando 

que esse “de novo” traga o que um dia me serviu de referencia. Portanto, a aproximação tem a 

intenção de reavivar o material guardado no tempo em que o projeto pedagógico de Angel 

Vianna se concretizou. 

Um dos meus maiores interesses é o de traduzir processos vivenciais que acontecem nos 

encontros semanais com os integrantes/alunos da Graduação em Dança. Nestes encontros são 

utilizados recursos de diferentes linguagens indo de filmagens, gravações, diários, depoimentos 

pessoais a um caderno coletivo que, por um sistema rotativo, a cada semana é guardado por um 

dos integrantes para que ele faça livres anotações, que servirão a futuras elaborações teóricas 

da prática proposta. 

A transmissão desta prática corporal mobiliza basicamente a memória corporal 

guardada e colhida pela experiência vivida. O campo do possível, o relacional vai se fazendo e 
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sendo construído no momento de sua execução. Logo, é através da experimentação, no 

“fazer/realizar”, que emergem os atributos de toda vivência nos procedimentos práticos e, o 

processo de criação resulta da captação do movimento livre e improvisado enquanto energia, 

fluxo e intensidade. 

Portanto, a proposta não é a de reproduzir didáticas ou representações categorizadas, 

mas deixar surgir, dar espaço, a um trabalho coletivo e criativo que, pela troca, integra o grupo 

e, ao mesmo tempo, cada integrante ao seu próprio corpo. O que se quer é a construção de um 

corpo que possa ser-estar, mover, disponibilizar, manifestar o que é possível – o que cada um 

tem como condição de fluidez, flexibilidade, dinâmica, maleabilidade, expressão, comunicação. 

Enfim, um corpo de possibilidades que por meio da tomada de consciência desperta cada uma 

de suas partes através do estímulo do movimento interno sentido e pesquisado em suas mais 

mínimas percepções até potencializar sua projeção no espaço e, exteriorizar no improviso a 

relação e comunicação direta com o outro. Objetivando favorecer nos corpos, habilidades de 

lideranças, de eixos, de apoios; jogos e desdobramentos das articulações; sustentação, 

transferências de cargas e uma boa relação no uso do espaço. Aponta para restaurar e 

restabelecer a capacidade de reinvenção de si, e o sentido de uma estética sobre si, isto é, uma 

constante lapidação e experimentação de si como obra artística (Michel Foucault 2010), que 

nos faz deparar com a pessoalidade, a singularidade e a corporeidade própria de cada um. A 

experimentação de si se sustenta nos princípios de desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

propriocepção, apropriação de si e diálogo com o outro/meio.  

 

Abordagem Teórico-metodológica 

Para nortear esta aventura busquei no método cartográfico apresentado por Virgínia 

Kastrup e Eduardo Passos (2014) o aporte para a participação dos envolvidos. Como o método 

propõe sigo “pistas” visando a construção de um “plano comum”.  Primeiramente, por meio da 

confiança e do interesse entre os pares: professora/pesquisadora e alunos/as engajados em um 

coletivo. E, em segundo lugar, pela atitude de quem se interessa e cuida. (KASTRUP e 

PASSOS, 2014). Assim, pesquisar e cuidar tornam-se fatores imbricados entre si. 

Na proposta de “Um comum” o método cartográfico orienta a possibilidade de 

coexistência entre a realidade dada, instituída e apresentada para os indivíduos de um coletivo, 
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Angel diria “gente como nuvem que esta sempre se transformando”, em relação com as forças 

operantes manifestadas nas práticas que são concretizadas. Para isso preciso garantir-me como 

participante efetiva de um envolvimento, sendo protagonista do objeto e não sujeito da 

pesquisa, para que possa ser criado um plano em comum com os alunos, um estar junto 

operando a participação, a inclusão e a tradução (KASTRUP e PASSOS, 2014). Melhor 

dizendo, primeiramente colocar-se lado a lado com os/as alunos/as, em seguida seguir um plano 

no qual inclua os movimentos que surgem no coletivo e, por fim, criar a pratica da tradução. 

O problema configurado no “plano comum” não diz respeito à questão da fidelidade, ou 

seja, seguir a risca o que foi planejado, mas, se trata aqui de aventurar-se, pois o que por vezes 

parece evidente, na experiência prática torna-se inusitado, pois, no caso específico não há como 

fazer transferência daquilo que se conhece – a linguagem da lógica de diretrizes e 

procedimentos construída ao longo de vários anos na formação em dança – para este novo 

contexto, sem se deparar com um plano de forças. Neste caso, traduzir é colocar em palavras o 

significado do sentir processual atuante que lida com a “dimensão afetiva, intensiva, intuída e 

não verbal do texto” (KASTRUP e PASSOS: 2014. p.35), para encontrar a medida deparada 

com o concreto, a corporificação, o pré-discursivo da experiência. E, exemplificado por 

KASTRUP e PASSOS:  

 
Por exemplo, o encontro com uma obra de arte (pintura, texto literário, música), a 
memória involuntária, a prática de meditação e a clínica psicológica são exemplos de 
experiências que buscam ativar de modo especial tal dimensão, que se caracteriza por 
movimentar sensações difusas, difíceis de descrever, mas ao mesmo tempo intensas e 
singulares. (KASTRUP e PASSOS: 2014. p.35) 

 

Na experiência de um “fazer pedagógico”, tudo é circunstancial, se alimenta pela via 

dupla do aprender/ensinando e do ensinar/aprendendo. Sua realização efetiva nunca está dada 

a priori, pois envolve relações entre pessoas, não podendo perder de vista a vulnerabilidade de 

sua condição que, caso contrário, perderia a oportunidade de lidar diretamente com o real, com 

aquilo que há de mais concreto em nossas “mãos”: o acontecimento. Porém, não é preciso 

condicionar a função especifica dos papeis formalizados, mesmo sabendo de antemão que, o 

que já estar posto foi formalizado pela simples existência de um condutor, dinamizador, 
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propositor de projeto. Mas isto não interfere, pois o mais importante permanece sendo 

concretizar um “plano comum”. 

O “plano comum” serve de realização e não de finalidade. A cada encontro uma 

realização, pois não há intenção de alcançar um objetivo final com meios pré-concebidos. O 

que importa em cada encontro são as oportunidades. Do mesmo modo, trata-se de não se referir 

ao objeto especificando-o de forma direta (pressuposto metodológico), mas realizá-lo de forma 

indireta, pelo o que não se pode determinar, mas por aquilo que está porvir, por devir. 

“Ocasiões” acontecem, vivemos situações, sem fixar certezas, sem “idéia”. De acordo 

com François Jullien (2000) “não ter idéias” é não ter posição determinada, um a priori, pois 

“ter idéia” é tomar partido e monopolizar somente um ponto de vista. Logo, o que interessa na 

abordagem desta pratica corporal é perder se na multiplicidade dos pontos de vista: “Nem 

‘outro’ nem ‘si’. Por si mesmo assim, sem posição: a disponibilidade”. (JULLIEN: 2000. p. 6). 

De antemão, o que esta sendo levado em consideração é a situação de riscos e paixões 

próprias às provocações experimentais, isto é, a experiência enquanto travessia, com seus 

momentos seguros e outros perigosos, suas surpresas, o imprevisível. Os riscos do aprendizado 

a toda “prova”, no sentido, de atravessar circunstâncias do momento que, a cada encontro irão 

se estabelecer como em uma primeira vez. Buscar sempre o reviver, o “de novo”.  

 
Além disso, posto que não se pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho 
até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura 
para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”.  
(LARROSA, 2002, p. 28) 
 

O termo experiência apresentado por Larrosa pretende abranger mais que uma mera 

palavra. A experiência acontece, chega, toca, sucede quando atinge o individuo que a percebe 

ou/e sente, pois o tempo todo as experiências se sucedem sem que nós os indivíduos a 

assimilemos. De modo que, as experiências não devem ser recebidas como simples informações 

para não se tornarem antiexperiencias. Esta não assimilação da experiência é provocada pelo 

excesso de atividade de um padrão racional de apreensão da realidade que, não permite o 

contato entre ela e o campo sensório, de nossas percepções, e é interrompida, abafada, 

dificultada pelo nosso distanciamento daquilo que nos passa, que nos acontece, que nos toca.  
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A experiência assimilada nesta prática corporal não tem como ser elucidada através da 

racionalização codificado em princípios ou idéias que se põem a frente da evidencia. No dizer 

de Jullien (2000) elucidar a evidencia é realizar. Assim a experiência realiza o pensar e, 

portanto, traz em seu bojo um saber realizável na experiência. O cuidado é prestar atenção e se 

precaver para não lançar uma primeira “idéia”, colocando-o a “frente” dos acontecimentos. O 

cuidado é não deixar-se transcender em idéias supostamente vistas como verdadeiras, que 

dedutivamente elimina o que não é e afirma o que é como determinação.  

Esta perspectiva de prática corporal vem se nutrindo da noção de “cuidado de si” 

apresentada por Michel Foucault no livro A Hermenêutica do Sujeito. Basicamente favorece o 

debate e reflexões. E, a noção de “cuidado de si” ou Epimeleia heautou que foi traduzida como 

“tomar conta de si” ou “cuidar consigo” ou “ocupar-se de si mesmo” serve de embasamento 

para qualificar a conduta, a atitude perante o outro e o entendimento de uma ética para a vida 

cotidiana. Segundo Foucault “não é possível cuidar de si sem se conhecer” (2006: 269), o 

“cuidado de si” implica o outro. 

O projeto vem levantando a possibilidade de uma nova subjetividade tendo como fonte 

renovadora da formação do bailarino a perspectiva reflexiva e corpórea que incite a 

transformação, e, possibilite o desvencilhar de uma individualização egoísta, centrada na noção 

de um “eu” permanente e dependente dos ditos da ordem estabelecida, um “mesmo” que impõe 

e nos mantém sujeitos marcados por identidades sociais, étnicas, econômicas, culturais forjadas 

na nossa constituição física, mental, emocional. Possuíamos várias formas de sujeitos ou de 

subjetividades que para se manifestarem dependem da relação que estabelecemos entre o eu e 

o outro. 

As subjetividades podem ser distintas ao encontrarem brechas ou linhas de fugas para 

se manifestarem de outro modo. Por meio destas linhas de fugas as experiências do “sentir” 

liberam o sujeito de suas identidades subordinadas, “na relação de si a si”, ele adquire certa 

autonomia e poder para afetar se encontrando a “força de se auto-afetar” como diria José Gil 

(2009).  

É nesta vertente reflexiva do entendimento desta prática corporal que me insiro e confio 

para refletir sobre um saber próprio ao corpo. Isto vem provocando diversas mudanças 

significativas, entre as quais posso destacar: o estabelecimento de novas relações com o próprio-
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corpo, com o meio, o que se consolida pela aquisição da estrutura óssea dos integrantes, o 

aperfeiçoamento na maneira de andar e, um novo caminhar, sentar e adotar posturas para 

executar ações corriqueiras; desenvolvimento de mecanismos de resolução aos entraves e dores 

corporais; e, finalmente, o aprimoramento das técnicas de dança. 

 

Considerações Finais 

Enfim, podemos concluir que o suporte do projeto é uma abordagem de prática corporal 

que se concretiza em pesquisa de iniciação artística, abrangendo três perspectivas: 

primeiramente a perspectiva pedagógica enfatizada por meio da tomada de consciência de cada 

parte do corpo, no sentido de abranger o movimento interno ampliado aprofundado na estrutura 

óssea, nos espaços articulares e nas camadas epidérmicas e musculares e a liberação dos 

espectros de movimento improvisado. A segunda perspectiva é a reflexiva e parte de relatos e 

debates que conduzem a um pensar sobre o modo como agimos com o outro na vida cotidiana, 

levando em consideração o suporte teórico da metodologia cartográfica, e as leituras do 

pensamento foucaultiano. E por fim, enquanto perspectiva artística, ainda germinal, se apóia 

nos encontros do primeiro semestre de 2017 para elaborarmos uma criação coletiva. 

Recentemente solicitei de cada integrante uma coreografia partindo das referencias 

sensoriais imprimidas pelas aulas. Esta solicitação veio por conta de um evento: Semana de 

Acolhimento da EEFD, organizado pela direção da Escola com o propósito de acolher e receber 

os calouros do segundo semestre. O resultado gerou novos diálogos na realização autentica de 

cada um e, permitiu avançar no entendimento da pratica gerando aulas cujos integrantes 

ministram para o grupo suas impressões da célula criativa, nomeado-as como laboratórios de 

sensações. Os integrantes do projeto ao revisitarem suas células vislumbram novas 

composições, de modo que avançamos na concretização da experiência criativa e coletiva, ainda 

por se consolidar, como espetáculo a ser finalizado no final do segundo semestre de 2017.   
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A FICHA DE OBSERVAÇÃO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO DE ARTES VISUAIS 
Carolina de Santi Estácio1  

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
Resumo 
Este artigo parte da atividade de observação no Estágio Curricular nos cursos de Licenciatura 
a partir de quatro aspectos: interações verbais professor-aluno; o conteúdo ensinado; as 
habilidades do professor e a avaliação. Apresenta o processo de elaboração de uma ficha de 
observação – baseada nos quatro aspectos citados – e utilizada pelos alunos da Licenciatura 
em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) durante a 
disciplina de Estágio Curricular Obrigatório em Artes Visuais I, em 2017.1. Normalmente, 
sendo o Estágio Curricular Obrigatório I, a primeira aproximação dos alunos com a ação 
docente, surgiu a necessidade de elaboração de um instrumento que guiasse essa observação. 
Para isso, a ficha de observação foi compreendida como uma ferramenta pedagógica 
necessária para o êxito da observação. Desta forma, com o intuito de discorrer sobre o uso da 
ficha de observação durante a atividade de observação em sala de aula, construímos este 
artigo, resultado de uma metodologia que se desdobrou nas seguintes etapas: 1) o 
aprofundamento na literatura sobre o estágio; 2) elaboração da ficha de observação; 3) 
utilização da ficha pela monitora/pesquisadora; 4) ajustes na ficha de observação; 5) 
utilização da ficha pelos alunos; 6) discussão sobre os registros nas fichas de observação e 
diários de campo dos alunos; 7) levantamento dos resultados a partir da utilização da ficha. 
Como resultados, os alunos relataram que a mesma contribuiu positivamente para a 
organização das anotações, bem como orientou a observação propriamente dita. A ficha 
serviu como roteiro para a organização do relatório II, um dos documentos propostos no 
estágio curricular em licenciaturas, produzido individualmente pelos alunos. Constatamos, 
assim, que a ficha de observação tornou-se uma ferramenta pedagógica de grande importância 
no Estágio Curricular em Artes Visuais, contribuindo de forma efetiva com a observação 
realizada pelos alunos e na construção dos relatórios.  
Palavras-chave: Aprendizagem. Monitoria. Arte/Educação. 
 

Introdução 

1.1 Monitoria Arte/Educação: Aprimorando a Formação Docente 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais apresenta certa escassez nas oportunidades 

de experiência docente, para além das disciplinas de educação e estágios obrigatórios. No 

                                                 
1 Graduanda de Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. E-
mail: desanticarol@gmail.com 
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período de março de 2015 a julho de 2016, alguns alunos tiveram a oportunidade de fazer 

parte de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Porém, devido a 

intervenção da CAPES – com o intuito de retornar à proposta do Edital de 2013 – o PIBID 

Artes Visuais perdeu sua principal porta para uma experiência mais aprofundada e reflexiva 

com a ação docente.  

Além disso, existe falta de interesse dos alunos na licenciatura, não apenas na área de 

Artes, sendo esta uma realidade de muitos cursos de licenciatura e que reflete cada vez mais a 

desvalorização do profissional de educação – professor – no Brasil. Desta forma, são poucos 

os discentes que desejam profissionalizar-se na docência, e infelizmente, raros enxergam para 

além da educação formal em escolas de ensino básico, ignorando a existência de diversas 

oportunidades que o curso oferece nas mais diferentes modalidades de ensino. 

Frente a esta realidade, o Projeto “Monitoria em Arte/Educação: Aprimorando a 

Formação Docente”, tem como objetivo principal trabalhar com dois aspectos do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais: 1) a formação docente dos alunos, buscando soluções criativas 

para tornar os estágios curriculares obrigatórios e disciplinas de licenciatura mais reflexivos, 

potencializando os resultados da experiência de ensino na e para a área de artes visuais, sendo 

essa uma forma de preparar os licenciandos para a atuação na docência; e 2) a melhoria do 

curso de graduação, incentivando assim os alunos à prática da docência. 

 O Projeto contempla os componentes curriculares: História e Metodologia do Ensino 

em Artes Visuais e os Estágios Curriculares Obrigatórios I, II e III. Contribuindo assim para a 

formação dos alunos, o projeto busca disponibilizar materiais didáticos para a melhoria do 

interesse na licenciatura e desempenho acadêmico, propor novas práticas e ferramentas 

pedagógicas, pesquisar novas referências e temas para serem abordados ao longo das 

disciplinas, intensificar a articulação interdisciplinar entre todos os componentes curriculares 

do curso, vivenciar uma maior diversidade de realidades de instituições de ensino e, por fim, 

organizar relatos das visitas através do Diário de Campo, filmagens e fotografias. 

 Dessa forma, a proposta teve como metodologia: 1) a elaboração de um plano de 

trabalho, em conjunto com os monitores e a professora; 2) aprofundamento na literatura sobre 

o estágio supervisionado; 3) desenvolvimento de materiais didáticos para o auxílio dos 
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discentes nas disciplinas de estágios e nas instituições de ensino; 4) organização das 

experiências por meio de filmagens, fotos e diários de campo. 

 Este artigo abordará uma das soluções encontradas para a melhoria do Estágio 

Curricular Obrigatório I e como ao longo do Projeto de Monitoria Arte/Educação foram 

desenvolvidos materiais didáticos que serviram de apoio para os discentes, além de novas 

práticas pedagógicas, tendo como objetivo facilitar o aprendizado dos alunos e ter o máximo 

de aproveitamento do primeiro estágio curricular em Artes Visuais. 
 

2 Desenvolvimento 

2.1 O Estágio Curricular Obrigatório I 

  O Estágio Curricular Obrigatório I configura-se em três unidades: A 1ª Unidade, 

“Diagnóstico”, deve abordar como foi para o aluno a busca pelo local de estágio, assim como 

suas motivações. A primeira unidade exige do aluno uma descrição da escola, relatando suas 

impressões da instituição, sua realidade e características, através de registros escritos e fotos. 

Esse relatório deve conter análise das entrevistas realizadas com o professor de Artes e o 

gestor da instituição; do Plano Político Pedagógico da Escola (PPP); cronograma de 

atividades previstas e, por fim, as considerações finais, apontando as dificuldades e 

facilidades do aluno até o momento.  

Na 2ª Unidade, “Observação”, o aluno fará o exercício de observação da sala de aula, 

trazendo assim no seu relatório, registros organizados das aulas assistidas até o momento. E 

por último, na 3ª Unidade, “Intervenção e Reflexão do Estágio”, na qual o aluno discutirá 

sobre o planejamento do professor, sua proposta elaborada para intervenção, assim como a 

base metodológica utilizada e os resultados. Na finalização desse relatório o aluno apresentará 

uma reflexão do estágio como um todo, contemplando as três unidades.  

Segundo Carvalho (2012), “[...] reflexões terão maior significado se forem feitas 

coletivamente nas aulas da faculdade, com a ajuda de referenciais teóricos consistentes” 

(CARVALHO, 2012, p.13). Assim entendemos que a configuração do Estágio Curricular 

Obrigatório I permite que seja possível trabalhar não apenas a ação de lecionar artes na 

instituição, mas todo o trabalho desenvolvido entre a escola, equipe de professores, pais e 

alunos. 
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 Durante a 2ª unidade da disciplina – a de observação – surgiu a necessidade de 

elaboração de um instrumento que guiasse melhor esse exercício. Após a leitura e estudo de 

três capítulos do livro: “Os estágios nos cursos de licenciatura” de Anna Maria Pessoa, que 

versa sobre observação, identificamos através dos relatos dos alunos em sala de aula, que o 

exercício de observação nas instituições de ensino durante o estágio não estava 

proporcionando aos alunos subsídios para a identificação de pontos essenciais no processo 

ensino-aprendizagem, observando a turma de um modo geral, sem muitos detalhes e 

questionamentos. Assim, a ideia da ficha de observação surgiu, com o intuito de facilitar o 

exercício proposto para o estágio I, ou seja, organizar os pontos essenciais a serem levados 

em consideração, enriquecendo o aprendizado e tornando-o mais reflexivo. 

 

2.2 A Ficha de Observação 

 A Ficha de Observação foi organizada seguindo quatro principais tópicos de 

observação. Acreditamos ser de extrema importância discorrer de forma mais detalhada cada 

tópico, para que seja possível conhecer e compreender todos os critérios que os alunos devem 

considerar no seu exercício de observação. O licenciando em Artes Visuais: 

 

“[...] irá observar a escola não como um aluno que deve aprender um 
determinado conteúdo, mas como um profissional interessado em 
detectar as condições de ensino e de não ensino; analisar as interações 
construtivas e destrutivas entre professor e alunos; ver como o papel 
do professor interfere no clima da aula e discutir qual a visão de 
ciência que o conteúdo ensinado transmite aos alunos.” 
(CARVALHO, 2012, p.11-12). 
 

A autora organiza os critérios de observação que devem ser avaliados e discutidos no 

exercício do estágio em quatro grandes tópicos: “As Interações Verbais Professor Aluno”, 

“Conteúdo Ensinado”, “Habilidades de Ensino do Professor” e “Processo de Avaliação do 

Professor”.   

No primeiro tópico de Observação, “As Interações Verbais Professor Aluno”, o aluno 

deve concentrar sua observação nas interações ocorridas em sala de aula, através de 

perguntas, respostas e comentários entre professor e aluno. Segundo Carvalho (2012) existem 
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cinco tipos de possíveis perguntas realizadas pelo docente, são elas: perguntas retóricas, sem 

sentido, de complementariedade, com somente duas possibilidades de respostas e perguntas 

que levam o aluno a raciocinar. É importante também levar em consideração como o 

professor responde ao aluno – a Tríade IRF: Professor Inicia, Aluno Responde e professor dá 

o Feedback – e quais sãos as causas que provocam os silêncios e as confusões em sala de 

aula. Além desses critérios o aluno também poderá observar essas interações segundo a 

análise de Flanders (1970, apud CARVALHO, 2012, p. 17). 

No segundo tópico é discutido o “Conteúdo Ensinado”, no qual o estagiário deve 

conhecer os conceitos cunhados por Zabala (1997) sobre os seguintes conteúdos:2 conceitual, 

procedimental e atitudinal, a fim de auxiliar os alunos a identificarem nas aulas observadas 

como tais conteúdos são contemplados e se todos são desenvolvidos pelo professor. Para esse 

tópico propomos a observação de cada tipo de conteúdo, considerando a abordagem triangular 

proposta por Barbosa (2010). Para tanto fazem-se necessárias aulas planejadas que 

contemplem: 1) Contextualização/História da arte; 2) Apreciação e 3) Fazer em Artes Visuais, 

além de observar o grau de liberdade que o professor oferece para os seus alunos, nas aulas 

teóricas e experimentais.  

Por fim, o discente analisará o material didático utilizado pelo professor, buscando 

pontos apontados nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1997) e 

Ensino Médio (2000) para o nível de ensino observado e  os relacionar com o que está 

previsto no Projeto Político Pedagógico de cada instituição. 

O terceiro tópico traz as “Habilidades de Ensino do Professor”, no qual o aluno deve 

analisar se o docente sabe ouvir seus alunos; considera a importância dos erros dos mesmos; 

utiliza as ideias trazidas em sala de aula; transforma a linguagem ao longo da aula e introduz 

os alunos nos diferentes modos de comunicação.  

Por fim, no quarto tópico o estagiário analisará o “Processo de Avaliação do 

professor”, ou seja, de que forma ele realiza as avaliações durante o semestre, como ele fala 

sobre essa prática e como os alunos lidam com ela. 

                                                 
2 Conteúdo Conceitual trabalha os tema escolhidos com uma abordagem teórica; O Conteúdo 
Procedimental será o modo como esses conteúdos serão ensinados, quais ferramentas pedagógicas o 
professor irá utilizar; E o Conteúdo Atitudinal discutirá os valores do conteúdos abordados. 
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2.3 O Processo de Realização da Ficha 

 A ficha foi desenvolvida com base no livro “Os Estágio nos Cursos de Licenciatura” 

de Anna Maria Pessoa de Carvalho (2012), mais especificamente nos capítulos de três a seis. 

Inicialmente foi realizado um fichamento desses capítulos, organizando as informações 

essenciais, que posteriormente foram dividas em quatro grandes tópicos: 1) As Interações 

Verbais Professor-Aluno; 2) O Conteúdo Ensinado; 3) Habilidades de Ensino do Professor; 4) 

O Processo de Avaliação. Em seguida, os critérios de observação foram escolhidos e 

organizados, além de questionamentos e apontamentos. 

 A primeira versão da ficha foi organizada na vertical, dividida nos quatro tópicos 

citados anteriormente, e com os seus respectivos critérios de observação. Possuía três colunas: 

tipos de observação, sugestão e comentários – este último reservado para anotações feitas 

pelos alunos durante o estágio. Ao final da ficha, foi reservado um espaço que continha 

alguns conceitos e pontos importantes descritos pela autora do livro, resolvendo dúvidas que 

poderiam surgir durante a observação. Com essa configuração a ficha possuía quatro páginas. 
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Fig. 1 Imagem da Primeira Página da Ficha de Observação 

 
Fonte: as autoras. 
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Fig.2 Imagem da Última Página da Ficha de Observação 

 
Fonte: as autoras. 
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 Após a apresentação da primeira versão da ficha de observação na aula de Estágio I e 

realização de testagem no estágio da autora discente, foi possível concluir que a melhor forma 

de organizar a ficha seria na horizontal, possibilitando assim um maior espaço para anotações 

dos alunos, melhorando também a leitura e manuseio do instrumento, além da possibilidade 

de inserir os conceitos e observações dos discentes ao longo da ficha, não mais no final. Dessa 

forma, foi possível chegar à versão final da ficha que ficou configurada da seguinte maneira: 

na horizontal, dividida em quatro tópicos e três colunas, com caixas de observações e 

conceitos, totalizando nove páginas. 
 

 Fig 3. Imagem da Primeira Página da Ficha de Observação, Versão Final  

 
Fonte: as autoras. 
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Fig 4. Imagem da Segunda Página da Ficha de Observação, Versão Final 

 
Fonte: as autoras. 

 

Para além da ficha, notamos a utilização autônoma dos alunos do Diário de Campo. 

Muitos relataram preferir utilizar a ficha como um guia durante as aulas, fazer as anotações no 

diário e, em casa, reler suas anotações e organizá-las na ficha. Informaram que essa 

sistematização do trabalho facilitaria os comentários a serem feitos no relatório do final da 

unidade. Notamos, também, que alguns alunos começaram a usar uma espécie de sistema de 

legendas para classificar e apontar determinadas características do professor, como pode-se 

observar na figura 5. Analisando essas iniciativas dos discentes entendemos que a ficha é uma 

ferramenta que complementa e guia o aluno durante o estágio na instituição, mas não anula a 

utilização de outras ferramentas nesse exercício. 
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Fig 5 Imagem da Utilização da Terceira Página da Ficha de Observação por Aluna 

 
Fonte:  discente. 

 

3 Conclusão 

3.1 Facilidades e Dificuldades 

O processo de realização da ficha foi facilitado com as discussões e interações em sala 

de aula, antes e durante esse processo. A turma 2017.1 do componente curricular Estágio 

Curricular Obrigatório I do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFRN colaborou 

testando a ficha em seus respectivos estágios, opinando e indicando possíveis melhorias para 

essa ferramenta, além de mostrar de forma prática que o uso da ficha com o diário de campo a 

torna mais eficiente no estágio. 

A primeira dificuldade encontrada na realização da ficha de observação foi no 

processo de seleção dos critérios de observação, especificamente na definição de quais eram 

os apontamentos, visto que a autora cita um grande número de questionamentos e conceitos, 

não tendo sido fácil organizar de forma sintética todas essas informações. Além disso, 

encontrar um modelo didático e eficiente para a ficha, constituiu uma tarefa complexa, mas 

após tentativas e acertos, encontramos uma forma dinâmica e coerente com a proposta. 

Para além da realização da ferramenta pedagógica, observamos no estágio alguma 

dificuldade dos alunos em interagir mais colaborativamente com os professores de artes nas 

escolas, sejam elas públicas ou privadas.  
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Observamos nos docentes das instituições resistência em atualizar e/ou modificar sua 

atuação em sala de aula, o que foi motivo de reflexão durante as aulas de Estágio na  

Universidade. 

Com essas ponderações em mente o grupo seguirá para o Estágio Curricular 

Obrigatório II, que tem como proposta o aprofundamento da ação docente dos estagiários, de 

modo a efetivamente participarem do planejamento das aulas de artes visuais e exercer a 

docência parcial de aulas. 

Dito isso, finalizamos dizendo que acreditamos que o projeto de Monitoria em 

Arte/Educação constitui espaço não só para aprimorar o desenvolvimento dos alunos no 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais, mas uma oportunidade de desenvolver ações que 

proporcionem melhorias a longo prazo, fora e dentro da universidade, nas instituições de 

ensino público, privado, de ensino formal ou não-formal. 

 

3.2 Resultados 

Consideramos a ficha desenvolvida uma ferramenta pedagógica eficiente no exercício 

da observação nos estágios curriculares em Artes Visuais, pois foi possível notar maior 

aproveitamento dos alunos na disciplina, que se fez notar nos relatórios e nos cadernos de 

campo dos alunos. Além disso, os relatos dos licenciandos durante a disciplina indicam que a 

ficha facilitou também a realização do relatório II – o de observação – servindo assim como 

um roteiro. 

Sendo assim, vislumbramos no projeto de Monitoria em Arte/Educação: Aprimorando 

a Formação Docente, contribuição significativa na formação dos alunos de Licenciatura em 

Artes Visuais, contribuindo nas atividades realizadas nos estágios e disciplinas de educação, e 

para além disso, na ação docente dentro e fora da universidade. 
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A FORMAÇÃO DE ARTE-EDUCADORES A DISTÂNCIA:  

UMA CARTA QUE PROJETA O QUE ESTÁ POR VIR 

 
 

Leda Guimarães1 - UFG 
Lilian Ucker Perotto2 - UFG 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
Este artigo é escrito propositalmente em formato carta endereçada a nossos futuros(as) estudantes de 
um curso de licenciatura em artes visuais a distância. Esta carta aponta algumas questões sobre a 
formação de arte-educadores na modalidade a distância destacando as suas possíveis contribuições ao 
campo do ensino das artes visuais. Nosso olhar parte da experiência vivenciada como docentes de um 
curso de licenciatura a distância da Universidade Federal de Goiás ofertado via Universidade Aberta 
do Brasil, mas que também projeta as nossas expectativas e desafios para o início de mais um novo 
curso. Além de apresentarmos os dados numéricos referentes ao curso, compartilharemos nossas 
percepções sobre o impacto desta nova experiência em nossa prática docente, sinalizando questões que 
envolvem a formação de professores nesta modalidade de ensino.  
Palavras-chave: educação a distância, formação de professores em artes visuais, experiência 
docente. 
 

Escrevo-te estas mal traçadas linhas meu amor 
Porque veio a saudade visitar meu coração 

Espero que desculpes os meus erros por favor 
Nas frases desta carta que é uma prova de afeição. 

(letra da canção A Carta. de Benil Santos e Raul Sampaio)  

Caros futuros estudantes, 

Cartas são espaços onde podemos materializar nossas desejos e subjetividades. Prática 

milenar que vem sendo substituída por outras formas de comunicação, a escrita de cartas 
                                                
1 Leda Guimaraes possui graduação em Licenciatura em Educação Artística -Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares 
Penteado, mestrado em Educação pela UFPi e doutorado em Artes pela USP. Pós-Doutorado na Universidade Complutense de 
Madrid. É professora da Universidade Federal de Goiás. Atualmente preside a Federação de Arte Educadores do Brasil -FAEB 
vigência 2017/2018. Foi membro do Conselho Mundial do InSea (International Society for Education through Art) para a 
América Latina, e faz parte do Conselho do CLEA - Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. 
 
2 Lilian Ucker Perotto é Licenciada e Bacharel em Desenho e Plástica (UFSM/RS). Mestre em Cultura Visual 
(FAV/UFG) e doutora em Arte e Educação pela Universidade de Barcelona (Espanha). É professora da 
Universidade Federal de Goiás e coordenadora da Licenciatura em Artes Visuais na modalidade a distância. 
Atua também na coordenação pedagógica do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR/UFG).  
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permite também estar em relação com o outro. Quando decidimos escrever este artigo em 

formato de carta, buscamos nos aproximar de vocês, nossos futuros estudantes, que iniciarão 

conosco mais um percurso da licenciatura em artes visuais na modalidade a distância neste 

ano. Pensamos que o vamos contar nas próximas páginas desta carta poderá interessar a 

vocês. Paulo Freire, um dos pensadores mais importantes na área da educação no cenário 

mundial, foi uma das nossas inspirações ao escrever esta carta. Freire escreveu 4 de seus 

inúmeros livros em forma de cartas: Cartas à Guiné-Bissau; Cartas a Cristina, Professora 

Sim, tia não: Cartas a quem ousa ensinar, e o quarto livro, Pedagogia da Indignação – cartas 

pedagógicas e outros escritos. Freire costumava nomear suas cartas-livros como pedagógicas 

e além disso, acreditava que escrevendo desta maneira, ele conseguiria construir um dialogo 

real com os leitores dos livros (UCKER PEROTTO, 2015).              

É importante ressaltar que aproximadamente à 10 anos, nos dedicamos a docência de 

um curso de licenciatura em artes visuais na modalidade a distância na Faculdade de Artes 

Visuais da Universidade Federal de Goiás. Durante estes anos, com a oferta de 4 turmas, nos 

deparamos a inúmeros desafios institucionais como aqueles relacionados às nossas práticas 

docentes. Das reuniões de planejamento de professores e tutores, organização do semestre e 

viagens aos polos, a luta para manutenção dos recursos do FNDE e logo Capes, os embates 

entre colegas da unidade acadêmica, tentativas de institucionalizar a Ead na universidade e 

ainda a carga horária intensa, eram alguns dos tópicos dos quais ainda sentíamos necessidade 

em compartilhar para pensar o lugar onde nos encontrávamos quando pensamos nessa 

reoferta. 

Queremos contar para vocês que este curso vem sendo pensado a bastante tempo. 

Antes do encerramento da última turma, a do Parfor, fomos comunicadas da abertura de um 

novo edital para a oferta ou reoferta de cursos a distância. Mesmo nos sentindo exaustas pela 

dedicação dos últimos anos e também apreensivas ao imaginar que não estaríamos atuando 

mais com o ensino a distância, decidimos ofertar uma nova turma. O edital 75/2014 previa a 

oferta de aproximadamente 250 mil vagas para as IES conveniadas. Desta vez submetemos 

uma proposta para a oferta de 150 vagas em 5 polos do estado de Goiás. A resposta foi 

1251



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

afirmativa, no entanto, o edital foi suspenso devido a falta de recursos financeiros. Somente 

em 2016 o edital foi retomado, permitindo então que pudéssemos iniciar os trâmites para a 

reoferta.  

Mesmo diante de tantas incertezas frente ao cenário da educação no país, passamos a 

nos reunir - nós e mais duas colegas - para organizar e repensar esta nova oferta. Um dos 

efeitos desse repensar e do nosso exercício docente é escrevermos reflexivamente sobre 

nossas ações. Assim, fomos desafiadas a escrever um texto para o XII Seminário Capixaba 

Sobre o Ensino de Arte realizado de 20 a 23 de Junho 2017 na Universidade Federal do 

Espírito Santo. Não foi uma tarefa fácil. 

Na escrita para o seminário em Vitória deixamos nas linhas daquele texto 

(GUIMARÃES e UCKER, 2017) nossas angústias e preocupações. Nos referimos ao passado, 

enumerando os desafios que havíamos enfrentado. Sobre o presente, a melancolia ganhava 

espaço mostrando o quanto aquela experiência havia sido significativa e marcante em nossa 

carreira docente. Para o futuro, fazíamos algumas previsões sinalizando nossas desconfianças 

com o cenário educativo que se desenha no atual governo federal, afinal de contas vivemos 

tempos contraditórios. Mesmo que a EaD seja um dos principais caminhos para a 

concretização das metas propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE - 2014/2024), a 

oferta de cursos a distância vem enfrentando uma grave crise em relação ao seu financiamento 

nas instituições públicas federais. Isso será um desafio que vocês também irão enfrentar: a 

dificuldade da oferta de cursos EAD é de ordem econômica-financeira ou existirá um 

preconceito em relação a esta modalidade que faz com que as experiências dos últimos anos 

das universidades públicas não sejam levadas em conta? 

Apresentaremos a seguir o contexto vivido da oferta das 4 turmas, trazendo dados que 

nos permitem estabelecer uma relação com possíveis ações no futuro. A seguir, destacamos 

algumas contribuições ao ensino das artes visuais a partir de nosso olhar e prática docente e 

por fim, revisaremos algumas práticas vivenciadas por nós durante a realização das ofertas, 

refletindo criticamente como elas podem contribuir a pensar a nova oferta. Afinal, mesmo em 

uma carta, a contextualização histórica se faz necessária. 
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O contexto do que foi 

Em 2007 a Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás oferecia sua 

primeira turma de licenciatura em artes visuais a distância pela Universidade Aberta do 

Brasil. Instituída através do decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) tinha como objetivo inicial expandir através da interiorização a oferta de cursos 

de formação pelas instituições públicas de ensino superior. Com a oferta de 450 vagas, a UAB 

I, nossa primeira turma, estava distribuída em 9 cidades-polo do estado de Goiás: Alto 

Paraíso, Alexânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cezarina, Formosa, Goianésia, São Simão 

e Uruana. Esta primeira oferta trazia uma série de desafios como a produção de material e a 

formação de uma equipe para atuar no curso. Nesta época poucas pessoas possuíam 

experiência com a modalidade de ensino, deixando a coordenação do curso em alerta em 

relação aos professores e tutores que atuariam diretamente com as disciplinas no ambiente 

virtual de aprendizagem. Uma grande parte dos tutores, por exemplo, vivia sua primeira 

experiência profissional como docentes, intensificando assim, os encontros de formação entre 

aqueles que assinavam as disciplinas como formadores e os que faziam a mediação no 

ambiente. 

Em 2008 passamos a compartilhar os desafios com um novo grupo de estudantes, que 

desta vez ingressavam pelo programa pró-licenciatura. Por meio de uma parceria entre 5 

instituições públicas - UFG, UNB, UFMA, Unimontes e Unir - ofertamos a segunda turma 

nos seguintes cidades-polos: Goiânia, Catalão, Jataí, Ceres e Firminópolis. Diferentemente da 

UAB 1 cujo o ingresso foi o vestibular, o pró-licenciatura era um projeto que atendia 

professores que já estavam em sala de aula, mas que não tinham formação em artes visuais. 

Nesta segunda turma ingressaram 175 novos cursistas. Um dos desafios deste curso foi lidar 

com as disparidades financeiras das agências que fomentavam as bolsas de professor-

formador e tutor. No caso do pró-licenciatura, o financiamento de bolsas estavam vinculados 

ao FNDE e o valor da bolsa era menor dos que atuavam nos cursos UAB e por isso, 

dificultava o trânsito entre tutores dos dois cursos. 
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Em 2010 iniciamos a UAB II que desta vez ofertava 300 vagas em 6 cidades-polos: 

Anápolis, Inhumas, Iporá, Mineiros, Morrinhos e Rio Verde. Quando iniciamos a UAB II já 

formávamos um corpo docente com 6 professores efetivos, alterando assim algumas 

dinâmicas e os cuidados com cada oferta. Na UAB II por exemplo, o material didático pode 

ser revisado, assim como nossa atuação nas disciplinas, já que a grade curricular era a mesma 

da primeira oferta do curso. É importante destacar que somente neste período, é que os alunos 

e alunas de ambas ofertas passaram a fazer parte do sistema acadêmico da universidade. Até 

então as matrículas dos estudantes eram realizadas nos polos através de um formulário 

(papel). Foi também durante a oferta desta turma que o Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás foi aprovado levando finalmente em 

consideração a modalidade de ensino.  

Conseguimos trabalhar com a UAB II ainda utilizando recursos da UAB I e garantir a 

atuação de tutores e professores formadores. Essa relação merece destaque, tanto nas 

dinâmicas presenciais de qualificação de tutores como na procura de diálogo constante entre 

os professores formadores. Espaços virtuais foram criados para tais fins bem como uma 

sistemática de encontros presenciais para a formação de tutores. 

Nossa quarta turma, iniciou final de 2011 nos seguintes polos: Uruana, Anápolis, São 

Simão, Formosa, Goianésia, Alexânia e Aparecida de Goiânia. O Parfor quando criado, tinha 

como objetivo atender professores que já estavam em exercício nas redes municipais e 

estaduais de educação, mas que ainda não possuíam uma licenciatura ou que atuavam em área 

distinta da sua formação. Foi nesta oferta que vimos os parâmetros de financiamento serem 

bruscamente alterados, exigindo que a equipe repensasse os encontros presenciais, o 

acompanhamento dos alunos nos estágios curriculares e a distribuição das disciplinas durante 

o curso. Os encontros presenciais passaram a ser realizados em Goiânia. Durante os 4 anos 

que foi ofertado, os alunos e alunas realizaram 18 viagens culturais entre Bienais, exposições 

de arte em Brasília, São Paulo e Goiânia e ainda uma visita a Inhotim.  Consideramos essas 

viagens parte importante do nosso processo formativo na perspectiva em que nos fala 

Montoro, Córdoba e De La Chica (2013) a respeito desses espaços como cenários de 
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educação, conhecimento e de exploração de diversidade de formas de pensamento e modos de 

vida: 

 
De este modo desde un concepto de desarrollo comunitario responsable y eco-
cultural, defenderíamos que los museos y centros de arte pudieran funcionar como 
potenciales destacados, al posibilitar escenarios de educación, conocimiento y 
exploración de la diversidad de formas de pensamiento y modos de vida que han 
sido y son posibles en el género humano, situándonos así en un lugar dialógico-
performativo en el que nos confrontaríamos y reflexionaríamos desde nosotros con 
los otros, con quienes coexistimos, e imaginaríamos las posibilidades futuras que 
deseamos en consecuencia, para nosotros mismos, para con nuestro entorno y para 
con otros. (p. 51) 

           
No Parfor o conceito de "Polo" foi drasticamente ressignificado. No decorrer dos 

semestres, diárias e carros que antes nos acompanhavam no início e final dos semestres, 

foram ficando cada vez mais escassos. Houve um momento que tivemos que escolher entre 

manter tutores a distância ou tutores presenciais. Alguns polos como São Simão e Formosa 

sofreram uma queda no número de alunos durante os semestres e isso impactava em nossa 

organização das disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem. Primeiro, os alunos 

estavam organizados em polos, mais tarde agrupamos os polos, a seguir eles tornaram-se 

turma A e turma B. De certa forma, estes constantes reagrupamentos entre os estudantes 

colaboravam para renovar o sentido de grupo. Durantes os presenciais os alunos 

confraternizavam, criando camisetas, comemorando aniversários. Compartilhavam momentos 

de alegria, mas também de dor, cansaço e medo. Quando os presenciais encerravam, o 

facebook transbordava de imagens que representavam a união do grupo e as dinâmicas dos 

encontros. 

Antes do encerramento desta turma, fomos comunicadas da abertura de um novo edital 

para a oferta ou reoferta de cursos a distância. Mesmo nos sentindo exaustas pela dedicação 

dos últimos anos e também apreensivas ao imaginar que não estaríamos atuando mais com o 

ensino a distância, decidimos ofertar uma nova turma. O edital 75/2014 previa a oferta de 

aproximadamente 250 mil vagas para as IES conveniadas. Desta vez submetemos uma 

proposta para a oferta de 150 vagas em 5 polos do estado de Goiás: Mineiros, Aparecida de 

Goiânia, Inhumas, Anápolis e Cavalcante. A resposta foi afirmativa, no entanto, o edital foi 
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suspenso devido a falta de recursos financeiros. Somente em 2016 o edital foi retomado, 

permitindo então que pudéssemos iniciar os trâmites para a reoferta.  

Em abril de 2016 formamos nossa última turma. Mesmo que o edital fosse retomado, 

porque essa era a previsão da Capes, a formatura do Parfor trazia um tom de nostalgia. Para 

nós tudo ainda parecia incerto. No ano de 2016, trabalhamos com 9 alunos que possuíam 

disciplinas em aberto. Organizamos os repercursos e oferecemos as disciplinas projetando o 

futuro, mas sem perder de vista que a experiência vivida nas turmas anteriores, deveria ser 

discutida e consequentemente avaliada, caso desejássemos seguir formando na modalidade a 

distância. 

Neste momento estamos nos reorganizando. Os tempos são outros. Parecem ser menos 

flexíveis e bastante contraditórios. Se antes podíamos contar com uma equipe multidisciplinar 

para produção de vídeos, orientações pedagógicas, palestras de professores convidados para 

os encontros presenciais, viagens a bienais e exposições de arte, agora nos encontramos frente 

a escassez financeira que nos leva a pensar e investir em novas possibilidades para a dinâmica 

do curso. Além disso, também estamos repensando nossa atuação como docentes no curso. 

Nossas expectativas neste percurso que se inicia 

Não podemos negar que a experiência destes anos nos tornou mais ‘habilitadas’ para 

ofertar uma nova turma. Dentre muitas ações realizadas, publicamos livros de reconhecida 

qualidade reunindo diferentes autores no Brasil e fora do Brasil, realizamos encontros 

presenciais que tiveram o caráter de eventos na área, formamos redes de trocas com outras 

universidades, inventamos modos de enfrentar as barreiras institucionais, enfrentamos as 

políticas educacionais assertivas das instâncias de financiamento e regulação sem contar que 

não caímos no canto da sereia daqueles que desejaram que ofertássemos cursos polivalentes. 

No entanto, vivemos uma época difícil na EaD. Pensávamos que com o passar dos anos, a 

EaD na UFG estivesse institucionalizada e assim não dependeríamos mais dos fomentos da 

Capes.  Esperança esta que se desvaneceu com o passar do tempo. 

1256



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Caros e caras novos(as) estudantes, um dos desafios que nos acompanhará nessa nova 

jornada é lidar com esses impasses. Na época em que recebemos a notícia sobre a 

possibilidade de trabalharmos com uma nova turma, o grupo tomou a decisão de trabalhar 

com a mesma grade do curso de licenciatura em artes visuais presencial. Algumas razões 

foram apresentadas: primeiro, porque desejávamos que o professor da unidade ministrasse sua 

disciplina independente da modalidade, isso permitiria construir diálogos mais intensos entre 

colegas e modalidades. Essa expectativa não se confirmou.   

A outra justificativa foi que apesar de sabermos da necessidade em reformular nosso 

currículo, não conseguimos sistematizar uma discussão para repensarmos nosso desenho 

curricular de acordo com a experiência em processo da modalidade EAD e por isso, na 

urgência de submeter a proposta de uma nova turma para o edital, a equipe na época resolveu  

trabalhar  com as mesmas disciplinas que já estavam sendo ofertadas na modalidade 

presencial. Hoje nos perguntamos: será que foi isso mesmo???? Será que não capitulamos 

frente ao já constituído, um currículo de caráter hegemônico? 

Assim, diante dessas indagações, queremos afirmar nosso compromisso de seriedade 

na execução da proposta, de flexibilidade diante dos tantos imprevistos que certamente virão, 

e de desejo de mútuo conhecimento e compartrilhamento, como diz Lucimar Bello, quando se 

refere ao compromisso de compartilhar e trilhar caminhos na arte, na educação e na vida. 

Também temos muitas curiosidades: saber de onde vocês vêm, quais os motivos para 

terem escolhido esse curso de licenciatura em artes visuais e ainda mais na modalidade a 

distância e quais as experiências de arte e de educação que vocês trazem para este 

compartrilhamento.   

Queríamos também dirigir algumas linhas para as pessoas que organizam e fazem a 

gestão dos polos nos quais essa licenciatura será ofertada. Considerando que dos 5 polos 

aprovados, 4 já receberam uma ou duas ofertas, o que esperam dessa oferta de 2017? Como as 

primeiras ofertas contribuíram com estes municípios? Mais ainda, gostaríamos de ter notícias 

de trajetórias de pessoas que já fizeram este curso. Para onde foram? Como modificaram as 

suas vidas? Mudaram de emprego ou conseguiram passar em concursos?  Deram continuidade 
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aos estudos dedicando-se nas especializações, mestrados ou doutorados? Notem que essas 

perguntas curiosas têm a ver com um desejo ampliado em relação à oferta à formação de 

docentes em artes visuais. Tem um novo polo que merece uma atenção especial, o de 

Cavalcante, município do Estado de Goiás localizado ao norte da Chapada dos Veadeiros a 

cerca de 500 km de Goiânia (capital) e a 320 km de Brasília. Este município abriga uma 

comunidade Kalunga dentro do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Como 

trabalhar nesse contexto? Quantos Kalungas estarão nessa nova turma? Como nosso currículo 

irá dialogar com as questões já postas desse município?  

A alguns dias atrás, tivemos conhecimento da dificuldade de alguns de vocês em 

realizar a matricula do curso. Neste último vestibular, a crise que abala as instituições 

públicas afetou estes processos que antes não eram cobrados e também não permitiu que as 

matrículas fossem realizadas nos polos. Entendemos a universidade e sua dificuldade em 

atender uma demanda que antes não existia, o acompanhamento das matrículas daqueles que 

solicitaram vagas através da lei de cotas, e que por isso, foram realizadas apenas nas regionais 

Goiânia e Catalão. Nos emociona saber que o curso ainda possui uma alta demanda, nos 

emociona saber que muitos conseguiram uma vaga, mas que infelizmente não conseguirão 

fazer parte do grupo, já que o deslocamento para a realização da matrícula era inviável 

financeiramente.  

Caros futuros e futuras estudantes, sabemos que a tecnologia utilizada para ofertar essa 

licenciatura a distância é fundamental para transpor limites de isolamento geográfico e de 

distâncias culturais. No entanto, sabemos também que não é mais importante que os aspectos 

humanos nos quais acreditamos para a formação de professores e professoras em artes visuais. 

Concordando com Pimentel (2017) sabemos que 
 

O pensamento artístico e a construção de conhecimento em Arte estão 
intrinsecamente imbricados com as formas como as pessoas se pensam e se 
conhecem, já que a Arte não está dissociada das intenções pessoais e sociais do 
sujeito. Aportar as narrativas de si, tanto para a formação do professor de Arte (ou 
do arte/educador) quanto para a criação das metodologias de ensino/aprendizagem 
em Arte, portanto, pode ser de grande valia tanto para professores e arte/educadores, 
quanto para alunos e arte/educandos. (p. 310)     
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 Assim, essa carta termina em tom de esperança, que possamos continuar a oferecer 

uma formação crítica, atenta aos trânsitos culturais, investindo em outras estéticas, nos 

saberes locais em diálogo com os globais. Uma formação que procura descontruir a distância 

como distante. Que aposta nos processos de criação artística, na importância da 

fundamentação teórico-epistemológica bem como na formação cultural ampliada. Que se 

apoia em velhas e novas tecnologias. Uma formação que se faz na compreensão dos nossos 

tempos históricos para entender o passado e construir presentes futuros ou mesmo, futuros 

presentes entendendo a formação almejada enquanto constante devir. 

Mas antes de terminar, queremos também endereçar esta carta à todos aqueles que 

acreditam na luta pelo ensino de arte nesse país, no seu poder de resiliência, nos percursos e 

percalços do caminho. Que nossa teimosia em reofertar  este curso possa se constituir em 

“outros caminhos na experimentação e na formação docente em Artes Visuais” como nos 

convoca o título desse XXVII Confaeb. 

Sem mais, esperamos encontrarmo-nos em breve... 
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Resumo 
Esse artigo apresenta algumas reflexões a respeito do ensino da arte que ocorreram durante a 
realização do Estágio Obrigatório do curso de licenciatura de Artes Visuais na Universidade Estadual 
de Londrina. Foram realizadas pelas autoras atividades em duas escolas municipais do Ensino Infantil 
e Fundamental I em diferentes regiões da cidade de Londrina. O objetivo deste trabalho é abordar 
como atividades concebidas de forma similar na teoria são recebidas de forma diferente na prática. 
Autores como Marilda Oliveira de Oliveira, Fernando Hernández, Mirian Celeste Martins, Gisa 
Picosque, M. Terezinha Telles Guerra, entre outros, foram nossas principais referências, tanto para a 
realização do estágio como do presente artigo. Partimos da ideia de que cada aluno está inserido em 
um contexto social particular, possuindo um histórico pessoal, com a Arte, com a escola, com seus 
colegas, docentes e com o seu entorno. Junto a isso, os aspectos referentes ao histórico de cada aluno, 
o cotidiano na escola, o modo como a instituição realiza o ensino de Arte e como a professora regente 
efetua suas aulas, como cada estagiário executa atividades e como se dá a diferença de idade e de série 
dos alunos. O estágio mostrou a importância de se levar em conta essas diferenças individuais e os 
diferentes contextos educacionais ao se elaborar os planejamentos e escolher os diferentes 
instrumentos teórico-metodológicos na atuação docente. 
Palavras-chave: Ensino de Artes Visuais. Desenvolvimento expressivo infantil. Metodologias de 
ensino. Estágio. 

Introdução 

O presente artigo busca apresentar nossas reflexões sobre as atividades realizadas 

durante o período de realização do Estagio Obrigatório do terceiro ano de graduação em Artes 

Visuais na Universidade Estadual de Londrina. Compreendemos o estágio obrigatório como 

campo de conhecimento e pesquisa, onde ocorrem atividades investigativas e reflexivas em 

relação à teoria vista nos cursos de graduação em licenciatura em contraponto com a prática 

ocorrida nos campos de atuação, ou seja, as instituições de ensino. 
                                                 
1 Estudante de graduação de Artes Visuais na Universidade Estadual de Londrina. 
2 Doutora e Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Especialista em Cultura e Arte 
Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Licenciada em Educação Artística-Artes Visuais pela 
Universidade Estadual de Londrina. Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da UEL. E-mail: 
carlagalvaow@yahoo.com.br 
3 Estudante de graduação de Artes Visuais na Universidade Estadual de Londrina. 
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Como observa Marilda Oliveira (2005), o estágio curricular é a instância que permite 

aos estudantes de graduação, uma maior aproximação e apropriação de instrumentos teórico-

metodológicos para a atuação do ambiente escolar, além de se configurar como oportunidade 

para se conhecer e compreender o contexto da futura atuação e os modos como nele se 

articulam as políticas educacionais, a instituição e o sistema de ensino. 

Cada nova escola ou turma de alunos se apresenta com suas problemáticas específicas, 

exigindo que se ponha em movimento o conhecimento adquirido na formação, mas ao mesmo 

tempo, é necessário colocá-lo à prova, rever, corrigir, reorganizá-lo e inventar novas soluções.  

A realidade educativa e, mais especificamente, a situação de sala de aula é bem mais 

complexa do que as teorias podem prever, observa Donald Schönn (1995). Aqui já se 

evidencia o quanto a formação se dá na prática, incorporando os saberes que são elaborados 

ali, na interação com os alunos. A natureza do saber docente, portanto, não é somente 

curricular, mas também experiencial. Isso ficou bastante claro durante a realização do estágio 

de que trata esse artigo.  

         Os estágios ocorreram de maneira concomitante em escolas municipais, que 

identificaremos como escola 1 e escola 2. A cidade de Londrina se encontra no estado do 

Paraná, onde a rede municipal de ensino conta com 121 unidades escolares. Entretanto, não 

há contratação de docentes formados em Artes Visuais no município, o que  faz com que 

docentes sem a formação específica ocupem os cargos destinados à disciplina de Arte. Isso 

pode acarretar prejuízos à formação do aluno, como Clermont Gauthir (1998, p. 28) enfatiza: 
 

É claro que basear o ensino no conhecimento do conteúdo no “bom senso”, na 
experiência, na intuição, no talento ou na vasta cultura não favorece, de modo 
algum, a formalização de saberes e de habilidades específicas ao exercício do 
magistério. Embora expressem sem uma certa realidade, esses enunciados vêm 
impedir, de forma perversa, a manifestação de saberes profissionais específicos, pois 
não relaciona a competência à posse de um saber próprio ao ensino.  

 

 

Frequentemente, em ambientes escolares que não contam com um professor de Arte 

com formação específica, a arte não é tida como área de conhecimento, mas utilizada como 

instrumento auxiliar aos conteúdos de outras disciplinas. Concordamos com a necessidade do 

saber estar compartilhado entre as disciplinas, entretanto, ocorrem divergências na elaboração 
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de propostas de projetos com intenções interdisciplinares que acabam tratando o ensino de 

arte apenas como meio para se chegar a uma finalidade de outras áreas do conhecimento.   

Tendo em vista as condições diferenciadas para a aplicação das atividades que 

elaboramos no projeto de estágio, a proposta do presente trabalho é realizar uma análise sobre 

a relação teoria-prática, a partir das dissonâncias percebidas na prática da docência no estágio, 

em relação ao planejado e aos referenciais teórico-metodológicos estudados na graduação. 

Para tornar mais compreensível e coerente, estabelecemos tópicos onde mais se explicitam 

tais diferenças no percurso. 

O papel da escola e do professor no desenvolvimento expressivo dos alunos 

Ao adentrar no contexto educacional vai se evidenciando a persistência de uma 

preocupação com um determinado tipo de produção; expressa por meio de conceitos de o que 

seria um desenho bom e um desenho ruim, comuns aos pensamentos dos alunos. Quase 

sempre, que é considerado como bom está relacionado à semelhança ou fidedignidade à 

realidade, e que podem ser feitos apenas por pessoas específicas que possuem certo “dom”. 

Não só o educador regente, mas como também os estagiários devem estar atentos para a não 

reprodução desse discurso em faixa etária alguma, especialmente entre os pequenos. É 

comum crianças e adolescentes cada vez mais jovens reproduzindo tais ideais, incentivados 

por uma concepção de arte que privilegia o decorativismo e ignora  os processos de 

desenvolvimento expressivo infantil, bem como a sua necessidade de vivenciar o mundo com 

o próprio olhar. Frente a essa expectativa, a criança acaba por moldar seu desenho para que 

fique “bonito” a partir de um referencial adulto, perdendo com o tempo sua liberdade criativa, 

a espontaneidade e o espírito de experimentação. O papel do professor deve ser como um 

apoio ao aluno, incentivando-o, ampliando seus repertórios, trazendo desafios e 

conhecimentos práticos e teóricos. Todo ser humano possui sua essência, entretanto sendo 

maleável à influência do outro e do ambiente no qual está inserido.  

Para o planejamento das atividades do estágio que seria realizado com faixas etárias 

diferentes, e no intuito de levar em consideração as excepcionalidades de cada aluno, 

amparamo-nos em estudos sobre o desenvolvimento expressivo do ser humano, da infância 
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até a adolescência, conforme organizados por Mirian Martins, Gisa Picosque e M. Teresinha 

Guerra (2010). 

Nos primeiros anos, as sensações vivenciadas pelo corpo e através dele são o modo da 

criança ver e aprender e compreender o mundo. Os sentidos, a exploração e as ações 

formulam o pensamento da criança. O pensamento ocorre a partir das sensações e dos 

sentimentos. Ela ainda não é criadora de símbolos, mas repetidora dos mesmos. A criação se 

dá a partir da repetição de gestos, de linhas, de movimentos, de tentativas, formando uma 

atitude de pesquisa, exercitando o que Martins, Picosque e Guerra (2010) chamaram de 

“ação/pensamento”, o corpo em um jogo de exercício repetitivo e sensorial na pesquisa da 

criança. A produção de garatujas ocorre quando o interesse da criança está focalizado nas 

cores, nas texturas, nas formas. As garatujas alteram-se conforme a coordenação motora da 

criança, por meio da repetição e em atos diários como a alimentação, passando de traços 

incontrolados e desiguais, longitudinais e circulares para formas cada vez mais complexas. 

Conjuntamente à ação de repetição, se dá a imitação. O interesse da criança na 

imitação do adulto está no gesto, não na intenção. Novamente a importância está na própria 

ação. A figura humana costuma ser a primeira figuração após os rabiscos e as pesquisas 

iniciais. A partir do círculo, são inseridos olhos e bocas, presentes no papel sem a necessidade 

de organização, permanecendo soltos no espaço. Proporções e cores não são vinculadas à 

realidade. O foco está nos signos inventados, no interesse pela visualidade. As autoras 

exemplificam esse fato a partir da gestalt, onde a figura humana é reinventada e enfatizada 

conforme a vontade da criança, excluindo o que não é importante para ela no momento ou 

ressaltando o que é (MARTINS, PICOSQUE, GUERRA, 2010). A observação e análise da 

produção gráfica das crianças da escola 1 indicam que elas se encontram nessa fase. 

A conquista da forma traz soluções criativas vindas das crianças, na tentativa de 

expressar o espaço, a sobreposição, criando lógicas e convenções. A linha de base surge como 

resposta à necessidade de relações espaciais. Uma representação mais realista é almejada, o 

que traz alguma insegurança à prática do desenho. A escolha da cor e a organização passam a 

ser definidas a partir do real, e o imaginário acontece atrelado à reprodução do factual 

(MARTINS, PICOSQUE, GUERRA, 2010). Identificamos que os desenhos das crianças 

presentes no estágio realizado na escola 2 podem ser inseridos nessa fase. 
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Conforme a idade da criança avança, aumenta a complexidade e a vontade de se 

concretizar projetos, de achar sentido nas ações. Entretanto, o sentimento de inferioridade 

aumenta, tornando-se importante oferecer oportunidades de criação poética e estabelecer 

desafios para que a criança não perca o interesse. O nível de realismo muda, procurando 

perspectivas e técnicas de pintura na obra que vê. O tema precisa ser belo, a obra precisa ter 

exigido esforço de quem fez para que seja interessante. Ao entrar na adolescência, mais 

dúvidas surgem e é comum a busca pessoal às poéticas, ou o afastamento da mesma. 

As instituições em que atuamos e seus projetos pedagógicos 

A localização da escola e seu entorno diz muito sobre os alunos e o contato com arte 

que possuem. As escolas em questão estão localizadas em áreas de baixa renda do município 

de Londrina. O perfil dos alunos atendidos, são em sua maioria de assentamentos ou bairros 

mais carentes ao entorno. Como Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 86) elucidam, as 

produções, percepções e concepções artísticas das crianças e dos jovens são contaminadas 

pela família, a escola, a cultura e as predisposições genéticas. Assim, é notável uma 

diversidade gerada a partir desses fatores, mesmo que existam similaridades em cenários e em 

épocas diferentes. O educador da educação infantil deve se aproximar e buscar compreender o 

mundo pessoal dos alunos – dado que cada criança tem interesses diferentes – ao planejar sua 

aula, a fim de escolher as estratégias metodológicas mais apropriadas àquele contexto. Arno 

Stern exemplifica tal fato em sua analogia: 

 
Minha tarefa pode ser comparada à obra de arte de um explorador que penetra numa 
terra desconhecida. Descobrindo um povo, aprendo sua língua, decifro sua escrita e 
compreendo cada vez melhor sua civilização. Acontece o mesmo com todo adulto 
que estuda a arte infantil.  (2006, p.14). 
 
 

A escola 1 disponibiliza vagas para o Ensino Infantil e Fundamental I, já a escola 2 

oferta vagas no Fundamental I e Ensino de Jovens e Adultos, ambas possuindo aulas nos 

períodos matutino e vespertino, sendo somente o EJA no noturno. As turmas em questão são 

de Pré-5, onde as crianças costumam ter entre 4 e 5 anos e 3° e 5° anos com crianças e 

adolescentes entre 8 e 11 anos. Em relação à escola 1, por ser um período de inserção da 

criança na escola, as atividades são voltadas para o lúdico, e a arte e as brincadeiras são 
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utilizadas como instrumentos de ensino para outras disciplinas. Por estarem em processo de 

alfabetização, a professora propõe atividades que reforcem o alfabeto e os números. Nessa 

escola, ocorreu uma maior liberdade com os alunos, devido ao apoio da professora regente 

quanto às atividades que envolviam arte, que trabalhavam os aspectos sensoriais. Apesar do 

uso da arte como um meio e não como conteúdo no desenvolvimento das aulas dadas pela 

professora, pudemos desenvolver o estágio conforme planejamos, havendo uma grande 

preocupação com a liberdade criativa e exploratória das crianças. Partindo disso, a formulação 

dos planos de aula onde os conteúdos abordados eram conteúdos de arte ocorreu sem nenhum 

empecilho.  

Em relação à escola 2, algumas modificações em relação ao planejado foram 

necessárias, devido a fatores estruturais, como falta de sala de arte e falta de materiais 

necessários para melhor realização das atividades, além de fatores pedagógicos do ambiente 

escolar. As atividades ocorrem em conformidade com um projeto interdisciplinar, envolvendo 

Artes e Ciências, no qual a arte era concebida como meio ou instrumento de apoio aos 

conteúdos de ciências e outras matérias, e não como uma disciplina com conteúdos próprios. 

A professora regente possui graduação na área de ciências biológicas, porém colocou-se à 

disposição nas atividades propostas. Respaldando-se nesses fatores, as atividades precisavam 

estar vinculadas a matéria de ciências, levando então a algumas alterações para que os 

exercícios pudessem ser colocados em prática.  

Explorando a percepção e a experimentação sensorial e gestual 

Assim como Fernando Hernández (2000) enfatiza, o saber compartilhado na escola é 

filtrado e selecionado, e costuma estar longe do que realmente preocupa as disciplinas das 

quais faz referência, ou aos problemas vivenciados na atualidade. O ensino de Arte nos anos 

iniciais é necessário para a formação da criança, pois contribui com a leitura de mundo e suas 

possibilidades. A criança, ao entrar em contato com a Arte, aprende a observar melhor o 

mundo e a si próprio. De acordo com o autor: 
 

A função da aprendizagem está vinculada ao desenvolvimento da compreensão, que 
se constrói como a extensão das possibilidades dos estudantes, diante das questões 
relevantes para a sua vida. As manifestações dessas possibilidades de compreensão 

1266



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
podem ser descritas e valorizadas, mas não padronizadas e medidas (HERNÁNDEZ, 
2000, p. 178).  

 

 

Pensando na ideia de que o ensino ocorre também no processo de elaboração e não 

apenas no resultado final, as atividades de estágio foram organizadas a partir de um fio 

condutor, uma sequencialização dos conteúdos que chegasse ao nosso objetivo final. A noção 

de que o contato com o lúdico, o sensorial e o brincar são necessários meios para o 

desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, foi a base para a elaboração das atividades. 

Todavia, o planejamento não se efetuou como esperado em algumas situações, 

principalmente na escola 2, servindo de análise posterior e aperfeiçoamentos de atividades. 

Assim, os planos de trabalhos e roteiros prévios que foram elaborados para o 

desenvolvimento das atividades foram modificados com a interação em sala de aula. Além da 

realização de outras atividades, os dois estágios tiveram propostas em comum, sendo elas a 

pintura de ação, baseada no artista Jackson Pollock, e a feitura de tinta a partir de terra, 

concretizadas em pintura.  

A atividade de pintura de ação realizada na escola 1 foi apresentada diretamente na 

prática, sem imagens prévias das obras de Jackson Pollock, pois, o interesse estava mais na 

realização dos movimentos corporais da pintura de ação, do que na História da Arte. Assim, 

não foi feita nenhuma referência ao movimento expressionista, considerando a faixa etária das 

crianças. Primeiramente, foi exemplificado como se dava a pintura sem tocar no papel, com 

gotejamentos e respingos. Após isso, cada aluno recebeu um copo com tinta guache misturado 

em água e um pincel. Ao separar três folhas de papeis craft no chão do pátio da escola, a ideia 

inicial era que cada grupo dispusesse de cores primárias além de preto e branco, para poderem 

ver a mistura das cores de uma forma diferente. Após alguns minutos de atividade, o interesse 

de misturar a tinta direto no copo ou na folha com o auxílio dos pincéis ou das mãos, se 

tornou maior que a prática da pintura em ação. O foco com essa turma estava justamente na 

relação do corpo com os materiais, com o sensorial. Os alunos exerceram tal desejo 

livremente, mais uma vez podendo notar que o planejado se altera durante a realização, 

tornando muitas vezes uma experiência mais rica. 
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As aulas com a turma desta escola deram-se de forma processual, e os conteúdos como 

pintura e cores primárias foram abordadas de forma contínua, relacionando-se 

progressivamente. A abordagem da pintura com crianças pequenas ocorre de modo diferente 

do ensino do desenho. Na pintura, a criança expressa uma intuição maior, onde movimentos 

de exploração e espalhamento são efetuados. Os sentidos são salientados na investigação das 

texturas, das cores, da descoberta das possíveis misturas de cores e tonalidades. Considerando 

isso, as aulas se realizaram com enfoque no sensível.  

 
Fig. 1. Realização da atividade de pintura de ação na escola 1 

 
Fonte: As autoras. 

 

A elaboração das atividades aplicadas na escola 2 foram pensadas e baseadas a partir 

do ensino de arte contemporânea e seus desdobramentos relacionadas ao projeto de arte e 

ciência que ocorre na instituição.  

O conteúdo que havia sido visto no projeto de trabalho da escola 2 durante o período 

de observação realizado pela professora regente no 5° ano, relacionava-se à formação óssea 

de nosso corpo, movimentos e sons que podem ser percebidos e realizados pelos nossos 

membros. Desta maneira, privilegiamos atividades que utilizavam o corpo como objeto para a 

aprendizagem, algumas delas retiradas do livro didático do município. Pensando a relação 

corpo, movimento e arte, a atividade de pintura de ação foi proposta para os alunos. O 

conteúdo foi iniciado de modo teórico com utilização de vídeos e slides sobre a produção do 

expressionismo abstrato.  

As tintas proporcionadas para os exercícios foram de cores primárias, possibilitando 

descobertas e combinações de novos tons, agregando maior conhecimento ao exercício 
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proposto. Foi possível verificar que os alunos, embora estivessem no 5° ano, não possuíam 

muito contato com a experimentação em relação à tinta ou texturas, já que no primeiro 

momento demonstraram certo receio em relação às manchas em suas mãos. Porém com o 

decorrer da aula e na interação com material, questões como essas foram deixadas de lado. 

Após um período de experimentação com o papel, os alunos iniciaram a pintura gestual; 

alguns realizavam movimentos de dança, jogavam a tinta de alturas diferenciadas, realizavam 

movimentos de rotação com as mãos, mas não deixavam o pincel entrar em contato direto 

com a superfície do papel, demonstrando compreensão do exercício proposto.  

 
Fig. 2. Realização da atividade de pintura de ação na escola 2 

 
Fonte: As autoras. 

 

Explorando a percepção e experimentação pictórica 

A segunda atividade realizada em ambas as escolas foi a produção de tinta de terra a 

partir do contexto de cada escola. Na escola 1, o plano de aula constituía basicamente da ação 

que cada aluno realizaria ao pegar sozinho a terra do chão, utilizando as mãos ou o auxílio de 

um palito, misturar, cada um com o seu copo, a água e a cola, e realizar então pinturas da 

forma que bem desejasse, com suas folhas apoiadas no chão da sala de aula. 

Durante o desenvolvimento da atividade, o sensorial foi explorado, onde ficaram 

entusiasmados por poderem pegar na terra e estarem realizando atividade fora da sala de aula. 

Ao misturarem a água e a cola junto à terra, iam verificando um por um qual mistura 

precisava mais de terra, ou de água, ou de cola. Em um trabalho coletivo, notando que a tinta 
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do amigo precisava de mais terra, todos ao seu redor também começavam a pedir mais terra. 

As pinturas ocorreram com o auxílio de pinceis ou com as mãos, e foram desenhados tanto o 

que estão habituados a desenhar com lápis, como pessoas e paisagens, como também foi 

explorado a visualidade da tinta, o traçado onde a mesma foi espalhada por toda a folha. 

Alguns colocavam quantidades excessivas de tinta na folha, outros viraram o copo todo na 

superfície, derrubando pelo chão, rasgando a folha. É possível reparar que o conhecimento 

sobre a quantidade de tinta a ser utilizada está em construção na prática. 

 
Fig. 3. Alunos da escola 1 realizando atividade de pintura com tinta de terra 

 
Fonte: As autoras. 

 

Na escola 2, essa aula teve o propósito de apresentar artistas contemporâneos, que 

utilizam de elementos da natureza para criarem seus trabalhos, entre eles Jim Denevam, 

Robert Smithson e Simon Beck e movimentos como a Land Art, além da produção de tintas a 

partir de solos de variadas texturas, fazendo relação com a matéria de ciências que havia 

sendo aplicada anteriormente que se tratava da formação da crosta terrestre de nosso planeta. 

Para a realização desta atividade foi entregue para cada aluno três recipientes, cada um 

com determinado tipo de terra e uma folha sulfite. No começo, houve receios em colocar a 

mão na terra e logo após a explicação de que aquilo fazia parte do nosso planeta e que não era 

“sujo”, eles começaram a experimentar. Uns foram para o lado da pintura representativa, e 

outros apenas passaram a tinta no papel e sentiram suas texturas e aromas. 
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Fig. 4. Alunos da escola 2 realizando atividade de pintura com tinta de terra. 

 

 
Fonte: As autoras. 

 

Considerações finais e comparação dos resultados obtidos 

Ficou evidente no decorrer da realização do estágio a diferença de como se dá a 

interação com os alunos e o resultado das atividades em ambas as escolas. Diversos fatores 

devem ser considerados na análise dessas diferenças, tais como a localização da escola, o 

histórico do aluno, a equipe pedagógica, a relação aluno/professor/estagiário, a idade/turma 

dos alunos, entre outras condições. Mas durante a realização das atividades, é perceptível que 

o fato de os alunos já terem tido, ou não, contato com tintas e mais liberdade na realização de 

seus trabalhos cria disparidades na prática e nos resultados. Apesar de os alunos da escola 1 

serem de uma faixa etária menor que os da escola 2, eles já tiveram, durante o decorrer de 

suas vidas mais contato com a arte e seus materiais, apresentando maior liberdade de criação. 

Essa ausência ocorrida na escola 2 gerou sentimentos como receio que alguns alunos 

sentiram ao verem a terra e a produção da tinta a partir dela. O modo como os alunos se 

portaram durante os trabalhos possui grande relação com as “fases” do desenvolvimento 

expressivo nas quais estão inseridos, mas também revelam as experiências – ou a falta delas – 

que tiveram com os diferentes materiais e procedimentos da arte. Os sentidos, o sensorial, a 

vontade de explorar com todo o corpo, realiza-se de forma mais abrangente na faixa etária dos 

estudantes da escola 1. Eles ainda não possuem a vergonha e timidez que se adquire com a 
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escolaridade. Foi necessária a exploração com as mãos, com a mistura de cores, e o fato de 

precisarem utilizar toda a tinta dada a eles, com a liberdade para criarem o que quisesse para 

além da proposta prévia, para que conseguissem se expressar da forma como queriam.  

Os alunos da escola 2 expressaram compreender melhor a atividade em si desde o 

início, mas o curto período para a realização fez com que o aproveitamento não se desse por 

completo devido a questões burocráticas da instituição em relação ao tempo. 

Como estudantes de graduação e futuras profissionais da educação, compreendemos a 

necessidade de ajustes no sistema de ensino brasileiro e implantações de novos projetos que 

visem a inserção do contexto do aluno em sala de aula, principalmente na matéria de Artes, 

além de ressaltar a importância desta disciplina ser vista como portadora de conteúdo 

específicos, ou seja, como campo de conhecimento. A atividade de estágio que realizamos, 

trouxe experiências e vivências que adquirimos apenas na prática, contribuindo para a 

formação de nossa identidade docente. 

O estágio é um momento importante no qual as teorias vistas durante um curso de 

formação podem ser testadas, reafirmadas ou contestadas; enfim colocadas em prática, 

levando-se em consideração os diferentes contextos escolares e as diferentes individualidades 

dos alunos. 
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Grupo de Trabalho em Ensino 
Resumo 
Apresentam-se as primeiras reflexões oriundas da pesquisa de acompanhamento dos egressos do 
Curso de Teatro-Licenciatura, da Universidade Federal de Pelotas, que tem como objetivos principais: 
mapear os egressos das seis primeiras turmas do curso, formados nos anos de 2011 a 2016 e 
acompanhar aqueles egressos que estão inseridos diretamente no ensino de Teatro, tanto em espaços 
formais; a educação básica escolar, quanto em espaços não-formais de ensino. Almeja-se, ainda, com a 
pesquisa: analisar e compreender como estes sujeitos estão se vendo como professores de Teatro, que 
saberes são destacados por eles como mais relevantes na sua prática docente, buscando compreender 
as diferentes possibilidades de inserções profissionais, em espaços educativos. E, também, pretende-se 
construir um perfil docente de teatro, de modo a contribuir na área de formação de professores, mais 
especificamente na área de Arte-Teatro. Para tanto, neste texto apresenta-se a metodologia de pesquisa 
utilizada, de caráter qualitativo e quantitativo, e a estratégia de levantamento de dados, através de um 
questionário on-line, aplicado para todos os egressos. Por fim, discorre-se sobre os caminhos já 
trilhados da pesquisa, os estudos e as primeiras informações levantadas sobre os egressos do curso. 
Entende-se que é fundamental acompanhar e ouvir os alunos concluintes para uma avaliação e revisão 
curricular e para pensar-se em formação continuada, além de identificar as dificuldades encontradas no 
acesso e permanência na docência na educação básica, principalmente, em se tratando de professor de 
teatro. 
Palavras-chave: Teatro. Docência. Egressos. 

Introdução 

O projeto de pesquisa “Acompanhamento de egressos do Curso de Teatro-

Licenciatura da UFPEL e sua inserção profissional docente” tem como motivação inicial 

acompanhar os egressos das seis primeiras turmas do curso que concluíram sua formação 

docente entre os anos de 2011 a 2016. Visa compreender como o egresso inserido no ensino 

de Teatro desenvolve-se enquanto educador teatral em espaços formais e não-formais de 
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2 Graduada em Teatro-Licenciatura, UFPel, 2016. Aluna do Curso de Especialização em Artes, UFPel. E-mail: 
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3 Graduando do Curso de Teatro – Licenciatura da UFPel. E-mail: talesduarte16@gmail.com. 
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ensino. Quais as barreiras profissionais enfrentadas, quais as perspectivas para a formação 

continuada e quais são os caminhos da inserção profissional do professor de teatro no cenário 

atual brasileiro.  

Pretende-se, ainda, analisar e compreender como estes sujeitos estão se vendo como 

professores de teatro, que saberes são destacados por eles como mais relevantes na sua prática 

docente, buscando compreender as diferentes possibilidades de inserções profissionais, em 

espaços educativos e identificar as práticas de ensino mais recorrentes na área de arte-teatro. 

Será privilegiado ainda a constituição de um perfil docente de teatro, de modo a contribuir na 

área de formação de professores. 

Primeiramente, buscou-se, a Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004 (Brasil, 2004) que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esta legislação 

tem como objetivo principal assegurar o processo nacional de avaliação da educação superior. 

A intenção de trazê-la como referência está no fato de que, dentre as dez dimensões 

avaliativas que o SINAES contempla, encontra-se uma dimensão que diz respeito justamente 

às políticas de atendimento aos estudantes, devendo ser considerada a inserção profissional 

dos egressos e a participação dos egressos na vida da instituição, portanto, a lei indica que se 

tenha uma política de acompanhamento do egresso e programas de educação continuada 

voltados para o egresso.  

Em seguida, a partir de um primeiro levantamento de artigos relacionados ao tema da 

pesquisa, foi possível verificar que as políticas de acompanhamento do egresso visam, 

basicamente, entre outras ações: manter o registro atualizado dos egressos, possibilitando o 

oferecimento de programas de educação continuada; permitir a integração entre ex-alunos 

através de ferramentas de busca, divulgação e de rede social; possibilitar a interação entre o 

egresso e o curso de graduação; estimular o oferecimento de cursos para aperfeiçoamento da 

formação; permitir o registro de depoimentos e comentários dos egressos e encaminhar 

visando o contínuo aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos; possibilitar o reconhecimento 

e a divulgação das experiências profissionais dos egressos. (SILVA; NUNES; JACOBSEN, 

2011, SILVEIRA, 2006, ALLIAUD, 2014, ALVES, 2014).  

 

Estratégias metodológicas da pesquisa 
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Com base nos objetivos da pesquisa, entende-se que esta será de caráter exploratório 

e descritivo, pois pretende-se “oferecer uma visão panorâmica” (Gonsalves, 2003, p.65) da 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que procurar-se-á analisar 

e descrever as características desta prática profissional docente. 

Para tal investigação tem-se utilizado inicialmente uma metodologia de pesquisa de 

caráter quantitativo por trabalhar com dados estatísticos, com o número de ingressantes, de 

concluintes e de evasão, além de levantar dados estatísticos referentes à inserção ao mercado 

de trabalho. Porém, embora parta-se de dados estatísticos, muito relevantes para o estudo, as 

questões de cunho qualitativo serão privilegiadas, na medida em que a preocupação central 

está na busca por compreender as práticas docentes de teatro, as particularidades desta 

atuação profissional e em possibilitar avaliar o próprio currículo de formação.   

A pesquisa pode ser considerada um estudo de caso, conforme indicam Gil (2002) e 

Lüdke e André (1986), na medida em que trata-se de um caso específico e corresponde a uma 

representação singular de uma realidade específica: egressos do curso de Teatro-Licenciatura 

da UFPel, frente a tantas outras realidades possíveis de formação de professores de teatro. 

Desta forma, todos os egressos das seis primeiras turmas do referido curso são os sujeitos da 

pesquisa.  

Na coleta de dados com os egressos, serão privilegiados, basicamente: O perfil do 

egresso durante a graduação; A empregabilidade e sua atuação profissional; O contexto 

profissional; As experiências pedagógicas; A formação continuada; A especificidade do teatro 

no campo de trabalho; As experiências e metodologias de ensino de Teatro. Para realizar a 

coleta será aplicado um questionário com perguntas estruturadas, com algumas questões 

objetivas e diretas de múltipla escolha e algumas questões mais abertas e subjetivas, em que o 

sujeito poderá escrever suas ideias de forma dissertativa. Este questionário será on-line, 

aplicado via formulário do Google Drive, para atingir todos os egressos que já não estão mais 

na cidade de Pelotas. 

A estruturação do questionário on-line foi divido em cinco blocos de dados, com 

questões descritivas e objetivas, nas quais os egressos tiveram que responder por etapas a 

situação profissional atual em que se encontram e também questões sobre a sua graduação no 

curso de Teatro-Licenciatura da UFPel. O primeiro bloco, intitulado “Caracterização dos 
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sujeitos” refere-se às características gerais de identidade como idade, sexo, estado e cidade de 

origem, onde residem atualmente e identificação racial.  

O segundo bloco, “Perfil do egresso durante a graduação” propõe uma avaliação do 

egresso sobre sua formação acadêmica através de questões, tais como: modalidade de ingresso 

no curso; se já possuía outra graduação; qual o ano e semestre de ingresso e conclusão; 

questões sobre a motivação pela licenciatura; quais projetos de extensão, ensino e pesquisa 

participou durante o período de graduação; qual o tempo de participação em cada projeto. 

Ainda, no mesmo bloco encontram-se as questões sobre assistência e permanência estudantil, 

se foi contemplado com alguma bolsa de projeto, se recebia algum auxílio permanência e se 

exercia trabalho remunerado durante a graduação.  

O terceiro bloco, intitulado “Formação continuada” faz a análise sobre a situação dos 

egressos em relação a continuidade dos estudos; se já cursaram alguma pós-graduação ou até 

mesmo outra graduação, bem como o direcionamento da área que os egressos estão traçando 

na etapa seguinte a da graduação. O quarto bloco trata sobre a “Inserção profissional” e 

pergunta de maneira direta quais egressos estão desenvolvendo o trabalho docente na área de 

Teatro, em ambientes formais e não-formais de ensino. Seguindo a proposta da pesquisa, o 

egresso que ainda não desenvolveu a prática docente, não segue respondendo o próximo bloco 

do questionário, já aqueles que trabalham ou já trabalharam como professores de Teatro, 

deverão continuar o seu preenchimento.  

O quinto e último bloco leva o título: “A prática docente em Teatro”, e encaminha os 

egressos que trabalham com a docência para responderem sobre a sua prática desenvolvida. 

Este bloco é o único com questões dissertativas, além de outras objetivas, para que o egresso 

tenha espaço para discorrer sobre aspectos de sua realidade docente. As perguntas objetivas 

deste bloco apontam sobre o tempo de trabalho já desenvolvido, o nível de ensino que já 

trabalhou ou trabalha (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ou educação 

superior) e qual a rede em que trabalha ou trabalhou, se na rede pública (municipal ou 

estadual) ou no ensino privado, além de questões sobre a jornada de trabalho e a renda mensal 

como docente em Teatro.  

As questões dissertativas deste último bloco dividem-se em uma avaliação do 

egresso em relação ao curso de Teatro- Licenciatura da UFPel e ao próprio trabalho que ele 
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desenvolve. As questões tratam de uma avaliação mais pessoal das diversas realidades vividas 

pelos egressos do curso, buscam um olhar reflexivo sobre a formação docente que tiveram no 

decorrer da graduação, quais conteúdos aprendidos e experiências vivenciadas mais refletem e 

influenciam em seu exercício docente diário. E ainda, abrem um espaço de sugestões para o 

currículo do curso. 

 

 Percursos realizados para o mapeamento de egressos   

O primeiro movimento de análise realizado foi um levantamento de pesquisas que 

tratam de acompanhamento de egressos de cursos de licenciatura, além de estudos teóricos e 

metodológicos para sustentar e qualificar a pesquisa. No site do Scielo4, os descritores 

utilizados para busca foram, primeiramente, as palavras “egressos” e “licenciatura”, depois, 

“inserção”, “profissional” e “docente”, resultando em 13 artigos científicos em diferentes 

periódicos. Quando inserimos a palavra “teatro”, juntamente com as palavras anteriores, não 

encontramos nenhum resultado. Este levantamento propiciou uma visão inicial sobre o 

acompanhamento de egressos em diversos cursos de universidades brasileiras e também no 

cenário internacional.  

Percebeu-se que esses materiais publicados visam primeiramente entender como o 

mercado de trabalho recebe os profissionais no início de carreira e de que forma a 

universidade pode auxiliar o desenvolvimento desse profissional após sua formação. Nota-se 

que em todas as pesquisas estudadas trazem um fator em comum: a dificuldade de inserção do 

profissional de licenciatura no mercado de trabalho e a crescente desvalorização desta 

profissão. (ALVES; AZEVEDO; GONÇALVES, 2015, AMORIM, 2014, SALLES; 

FARIAS; NASCIMENTO, 2015, SOUTO, PAIVA, 2013).  

O foco do projeto está em mapear e analisar egressos de licenciatura em Teatro, 

porém, os artigos estudados mostram realidades de outras licenciaturas, tais como História, 

Matemática, Educação Física, e apontam que os principais fatores que diminuem a 

atratividade para a docência na educação básica são: o baixo salário, a carga horária elevada, 

as precárias condições de trabalho, a pouca oferta de concursos público além de, em alguns 

                                                 
4 A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 
selecionada de periódicos científicos. Disponível em: http://www.scielo.br/?lng=pt 
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casos, a falta de possibilidade de emprego em ambientes não formais de educação. Estes 

indícios serão também foco de atenção no questionário a ser aplicado com os sujeitos da 

pesquisa. 

Um estudo realizado na Escola de Belas Artes da UFMG (GUSMÃO; MUNIZ, 

2012), teve como objetivo central avaliar e compreender o perfil de atuação profissional do 

egresso do Curso de Graduação em Teatro, nas perspectivas do docente e do artista cênico, 

tendo em vista que o curso apresenta as duas modalidades de formação e respectivas 

titulações, a saber, Bacharelado em Interpretação Teatral e Licenciatura em Teatro. As 

pesquisadoras elaboraram o perfil do egresso a partir da identificação de ações no mercado de 

trabalho e da formação continuada destes sujeitos durante o período de 2002 a 2009. 

Apontaram como objetivos a avaliação dos egressos sobre seu processo formativo e aspectos 

éticos, políticos e metodológicos envolvidos em sua atividade. E ainda, conhecer a forma com 

que o mercado de trabalho absorve esses profissionais, a influência da formação universitária 

neste mercado em desenvolvimento, e a perspectiva de formação continuada, seja através de 

programas de pós-graduação, seja pela prática profissional docente e/ou artística. (GUSMÃO; 

MUNIZ, 2012). 

O estudo indicou as principais razões na escolha da universidade e os objetivos que 

influenciaram para o ingresso na graduação, que são principalmente o aprimoramento e a 

profissionalização na área de Teatro. Com relação a escolha da habilitação a pesquisa apontou 

que a modalidade Licenciatura foi a principal opção entre os titulados, com 42% do total, em 

seguida o Bacharelado com 33%, e há os que optaram por cursar ambas as habilitações, 

correspondendo a 25% dos titulados. A escolha pela Licenciatura da UFMG apresenta 

diversas justificativas: a necessidade de titulação para o prosseguimento da carreira docente; a 

necessidade de aprimorar o trabalho como docente; a possibilidade de aproveitar o período de 

formação universitária” (Gusmão; Muniz, 2012, p. 69). Já as razões apontadas para a escolha 

do Bacharelado vão desde o desejo de desenvolver-se artisticamente como ator/atriz, até a não 

concordância com a forma como se desenvolve a formação docente. 

A pesquisa apresentou uma reflexão sobre a percepção pessoal por parte dos 

sujeitos egressos, quanto a valorização do docente de Teatro no mercado de trabalho, os quais 

revelam ter dificuldades ao se relacionar com a escola devido a infraestrutura inadequada para 
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a prática e o fato do professor de Teatro ser visto como “produtor de eventos” na visão da 

instituição escolar. Outros apontam que, por serem amparados por lei, a escola tem procurado 

por profissionais do campo teatral para cumprir uma obrigatoriedade legal, mas ainda assim é 

muito desvalorizado pelo meio escolar e/ou as outras áreas do conhecimento, que tendem a 

buscar o teatro como ferramenta para apoiar os processos de ensino. 

As pesquisadoras observaram que um grande número de egressos tem uma visão 

negativa da valoração do docente de Teatro no mercado de trabalho e que apesar da LDB 

(Brasil, 1996) exigir a titulação para o exercício da docência, a instituição não valoriza o 

docente, e principalmente, não trata o Teatro como uma área de conhecimento de expressão 

artística com demandas específicas. Entretanto, um expressivo número de entrevistados 

considera que mesmo a escola não sabendo o que fazer com este campo do conhecimento, 

começa a procurar por profissionais da área, possibilitando ao Teatro ser um campo crescente 

em formação. (GUSMÃO; MUNIZ, 2012) 

Diante dessas problemáticas, as pesquisas lidas demonstram que a universidade deve 

estar atenta com o egresso para que o auxilie em seus primeiros passos profissionais, 

oportunizando o permanente retorno desse sujeito para ensino superior, para que tenha 

continuidade em sua formação, seja através da pós-graduação, seja na participação de projetos 

de pesquisa, ensino, extensão desenvolvidos pela instituição.  

No processo do levantamento de pesquisas, entendeu-se que era possível traçar o 

perfil desses egressos não somente em relação a sua atuação profissional mas, também, em 

relação à sua trajetória durante a graduação e o seu olhar sobre sua formação inicial e 

continuada. Inspirados neste levantamento e com base nos objetivos do projeto, foi elaborado 

o questionário on-line5, com a divisão de cinco tópicos, já apresentados anteriormente: 

Caracterização dos sujeitos; Perfil do egresso durante a graduação; Formação continuada; 

Inserção profissional e Prática docente em Teatro.  

 

O curso de Teatro-Licenciatura na UFPEL e os egressos 

A Universidade Federal de Pelotas, que já vinha há muitos anos formando 
                                                 
5 Este questionário já foi encaminhado para todos os egressos, via grupo fechado na rede social Facebook e, no 
momento da escrita deste artigo os sujeitos da pesquisa estavam respondendo o questionário, portanto, ainda não 
foi possível analisar as respostas. 
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professores nas áreas de Música e Artes Visuais6, implementa, no ano de 2008, o Curso de 

Teatro-Licenciatura, suprindo uma demanda local e regional de profissionais habilitados para 

o trabalho em artes cênicas nas escolas. O curso de Teatro da UFPEL tem duração de oito 

semestres e é oferecido no período noturno, de forma a contemplar alunos trabalhadores, bem 

como professores em exercício das redes escolares da cidade e da região. 

A finalidade do Curso de Teatro, expressa no Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

(UFPEL, 2009), é de formar profissionais do campo teatral comprometidos com a construção 

do conhecimento, com a produção e desenvolvimento cultural da região, com a educação e 

formação de crianças, jovens e adultos nos diferentes níveis do ensino formal e não-formal. 

Apresenta ainda como objetivo geral: “Formar profissional Licenciado em Teatro com amplo 

conhecimento sobre a linguagem teatral para atuar no mercado de trabalho como professor(a), 

agente cultural, ator/atriz e diretor(a)-pedagogo(a)” (UFPEL, 2009, p. 8). 

Encontramos ressonância na indicação das Diretrizes para Graduação em Teatro no 

que diz respeito ao perfil do egresso de Teatro, no Art. 3°: 
 
O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil desejado do formando, 
capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, 
compreendendo sólida formação técnica, artística, ética e cultural, com aptidão para 
construir novas formas de expressão e de linguagem corporal e de propostas 
estéticas, inclusive como elemento de valorização humana e da autoestima, visando 
a integrar o indivíduo na sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas 
manifestações culturais (BRASIL, 2004a, p. 2). 
 
 

Para o acesso às informações sobre os ingressantes e os egressos do curso, buscou-se 

o Núcleo de Informações Institucionais – NINFI, da Pró-Reitoria de Planejamento-

PROPLAN. Encontrou-se os seguintes dados: nos seis primeiros anos do curso (2008 a 2013) 

ingressaram 303 alunos. Deste total, 82 alunos já completaram a graduação entre os anos de 

2011 a 2016, sendo que 27 alunos da totalidade destes ingressantes ainda estão matriculados 

                                                 
6 Em 1949, foi criado o Curso de Artes na EBA. Em 1955, o governo federal autoriza a funcionamento dos 
Cursos de Graduação em Pintura e Escultura. No ano de 1969, com a criação da UFPel, a EBA tornou-se uma 
Unidade agregada. Em 1975, foi reconhecido o Curso de Licenciatura Curta em Educação Artística, o qual em 
1978, foi substituído pelo Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística (com as habilitações em Artes 
Plásticas, Desenho e Música). Em 1998, após LDBEN 9.394/96, o Curso de Licenciatura Plena em Educação 
Artística passa a ser Licenciatura em Artes, com as seguintes habilitações: Música, Desenho e Computação 
Gráfica e Artes Visuais. No início dos anos 2000, uma nova formatação foi realizada e a habilitação em Desenho 
e Computação Gráfica foi extinta, permanecendo as licenciaturas em Música e Artes Visuais. 
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no curso e poderão completar a graduação nos próximos anos. Até então, tem-se um 

percentual de 27,06% de graduados em Teatro-Licenciatura na UFPel. Se os alunos das seis 

primeiras turmas que ainda encontram-se matriculados (27), concluírem o curso nos próximos 

anos, chega-se a 35,97% de índice de titulados. Tem-se, até o momento, 194 alunos evadidos 

do curso, sem considerar os 27 ainda matriculados, o que corresponde a 64,03% de índice de 

evasão. 

Com este levantamento notou-se outra particularidade, o tempo de formação, que é 

variado entre os egressos, encontra-se de 4 até 8 anos, tendo uma média de 5 anos para a 

conclusão do curso. 

Embora esta pesquisa trate dos egressos, é importante ater-se também às questões 

dos índices de evasão no ensino superior, sendo um fenômeno complexo e entendendo-o 

como um problema social, fonte de pesquisa de muitos estudiosos, a exemplo de Silva Filho, 

et all (2007) e Baggi e Lopes (2011). Em suas pesquisas encontra-se que a taxa de evasão 

ocorre principalmente no primeiro ano do curso superior e possui diferentes motivos, que vão 

desde a falta de recursos financeiros para o estudante prosseguir nos estudos, ou por questões 

acadêmicas, expectativas frustradas em relação ao curso, a pouca integração deste com a 

instituição, segundo Silva Filho (2007). Por outro lado, motivos de ordem pessoal e social 

também podem ser destacados, segundo Baggi e Lopes (2011, p. 358), como a necessidade 

precoce de entrar no mercado de trabalho, “a falta de orientação vocacional, imaturidade do 

estudante, reprovações sucessivas, dificuldades financeiras, falta de perspectiva de trabalho”, 

entre outros. 

Por fim, destaca-se que a relevância desta pesquisa está na possibilidade de colaborar 

com a área de formação de professores de Teatro, tendo em vista que este acompanhamento 

dos egressos tem como foco principal aqueles que estão atuando como docentes em diferentes 

instâncias de ensino. Não furta-se, com isso, uma avaliação profunda sobre os índices de 

evasão, na tentativa de minimizá-la, adotando-se procedimentos institucionais específicos 

para este fim, evitando precocemente o abandono do ensino superior público. 

A partir deste olhar atento para a atuação profissional destes egressos será possível 

uma reflexão sobre o currículo de formação, compreender possíveis falhas neste currículo, 

repensar as práticas de ensino durante a formação inicial, levantar as metodologias de ensino 
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inovadoras no campo do Teatro e ainda, colaborar na reformulação curricular para formação 

de professores, exigência da atual Resolução CNE/CP 02/2015 que Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial (Brasil, 2015). Tendo em vista a urgência desta 

reformulação curricular para formação de professores e para a valorização da prática docente, 

esta pesquisa torna-se uma necessidade para colaborar com tal tarefa que não pode se dar 

desvinculada de uma avaliação profunda dos caminhos já trilhados pelo curso. 
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Resumo  
O presente artigo apresenta algumas reflexões sobre o ensino da arte, sua relação com a leitura de 
imagens e sobre a importância do uso de imagens no processo de ensino e aprendizagem. Pensar em 
leitura de imagens no ensino de Arte é pensar em formar um pensamento, uma opinião sobre 
determinado assunto. É observar diferentes tipos de imagens e se posicionar criticamente perante as 
ideias transmitidas pelo seu autor. A imagem ocupa um espaço considerável na vida do sujeito 
contemporâneo, visa estabelecer uma relação com o mundo, tem como função principal garantir, 
reforçar, reafirmar e explicar nossa relação com o mundo visual.  A leitura engloba bem mais que 
decodificar textos escritos. O mundo que nos cerca pode ser lido, interpretado e analisado 
criticamente, especialmente quando expresso através de imagens, e o ensino de Arte pode 
proporcionar uma fruição de diferentes produções por meio da leitura visual. Como proposta de 
reflexão, apresentam-se ideias, conceitos, definições, que defendem o uso da imagem na sala de aula. 
Serão abordados teóricos, como Ana Mae Barbosa, Analice Dutra Pillar, entre outros que analisam a 
importância da leitura de imagens no processo de ensino e aprendizagem em Arte. Além, de uma 
breve abordagem dos pressupostos da Semiótica Francesa que considera na obra (imagem) todo um 
contexto, uma historicidade e uma discursividade.  
Palavras-chave: Importância; Leitura de imagens; Alfabetização visual. 
 

Introdução 

Desde a Pré-História as imagens produzidas pelo homem são utilizadas como referência 

da existência humana. Por meio delas podemos perceber as diversas transformações em 

diferentes tempos e espaços, ou seja, o ser humano amplia seu saber sobre si e sobre o mundo. 

A imagem ocupa um espaço considerável na vida do sujeito contemporâneo. Livros, 

cinema, outdoors, TV estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, sendo assim, 

como professora de Arte questiono: Como contribuir no entendimento do significado dessas 

                                                
1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. Especialização em Arte Contemporânea e suas Linguagens – FUNLEC/2010. Graduação em Artes 
Visuais Bacharelado / Licenciatura – UFMS 2003/2005. E-mail: bassovane@hotmail.com. 
2 Especialista em Arte e Educação -UNIC, Museologia – EMBAP e História da Arte – CLARETIANO. 
Graduação em Artes Visuais Bacharelado  e Licenciatura – UFMS. Gestor de Artes e Cultura na Fundação  de 
Cultura  de MS. E-mail: cacianolima@gmail.com. 
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imagens? De que forma a leitura de imagem auxilia na evolução dos processos artísticos, 

culturais, estéticos e críticos dos sujeitos? 

Vivemos em um mundo dominado por imagens, a todo o instante somos surpreendidos 

por elas, em casa, no trabalho, nas ruas, imagens sedutoras que tentam a todo custo 

influenciar nosso comportamento. No entanto, a leitura de imagens é uma necessidade para a 

compreensão e decodificação desses signos tão difundidos na nossa vida cotidiana. 

 

A leitura de textos visuais e o ensino de Arte 

Saber ler imagens é uma exigência da sociedade contemporânea, tendo em vista a 

grande quantidade de informações que nos são transmitidas por meio dessa linguagem. 

Conhecer a gramática visual nos tornaria capacitados para ler e interpretar imagens com 

consciência. O universo das Artes Visuais é bastante abrangente e rico em conhecimentos, os 

professores precisam aprender a explorar esse universo, buscar meios e estratégias para 

disseminar esses conhecimentos entre os aprendizes, para que eles sejam capazes de adotar 

uma atitude crítica e reflexiva diante de uma imagem ou obra de arte.  

A leitura da imagem torna-se objeto de pesquisa por ser uma proposta metodológica 

presente nas aulas de Arte, sendo assim, faz-se necessário um estudo aprofundado sobre o 

assunto, para perceber se o professor está utilizando esta dinâmica, de forma, que os alunos 

tenham uma compreensão da imagem, pois segundo Ana Mae Barbosa (1997, p.14): 
 
A leitura de imagens na escola prepararia os alunos para a compreensão da 
gramática visual de qualquer imagem, artística ou não, na aula de artes ou no 
cotidiano, e que torná-los conscientes da produção humana de alta qualidade é uma 
forma de prepará-los para compreender e avaliar todo tipo de imagem. 
 

Dando como exemplo uma obra de arte, fazer sua leitura é tirá-la de sua imobilidade 

para devolver-lhe sua pulsação, é deixá-la ser na sua realidade, envolvendo-a com o nosso eu 

mais íntimo. Por esse motivo, cada nova leitura é uma nova interpretação, e são muitas as 

interpretações possíveis, porque somos diferentes a cada dia e, também somos diferentes uns 

dos outros. Algumas perguntas que podemos utilizar ao propor a leitura de uma imagem são: 

 O que podemos ver? 

 É sobre o quê? 

1285



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 O que ela diz para cada um de vocês? 

 Qual é a relação da obra com o mundo? 

 

Toda obra de arte, seja pintura, escultura, vídeo ou fotografia, por exemplo, tem em si 

suas próprias qualidades. Estas nos darão informações quando estivermos lendo uma imagem. 

Mas, também, é possível criar mecanismos de interpretação para facilitar esse processo de 

leitura. Vejamos exemplos: 

 Estratégias para uma leitura formal: 

Cores Que cores o artista usou? Por que vocês acham que ele usou essas cores? 
Como essas cores estão organizadas? Quais efeitos elas criam? 

     Formas Que tipo de formas vocês podem encontrar na obra? Formas arredondadas, 
retas, pontiagudas, pontilhados? Quais efeitos elas criam? 

Símbolos Que tipo de marcas e símbolos o artista usa? Quais efeitos elas têm? Eles fazem 
parte da nossa cultura? O que significam? 

Superfície Com o quê a superfície parece? Que tipos de texturas podemos ver? Quais 
efeitos elas criam? 

Escala 

Qual é o tamanho real dessa obra? Ela é grande? Suas dimensões originais são 
muito diferentes das dimensões da reprodução que estamos vendo? 
Faria alguma diferença se ela fosse maior ou menor? Será que há algum motivo 
para o artista ter escolhido esse tamanho? 

   Espaço 

Podemos encontrar na obra sensação ou ilusão de espaço ou profundidade? Há 
preocupação com isso? 
Como as formas são colocadas no espaço? Há simetria? 
Como é o movimento das formas no espaço? 

Materiais 

Com que materiais essa obra foi feita? São materiais tradicionais ou 
“encontrados”? Como seria nossa reação diante a obra se o artista tivesse usado 
materiais diferentes? Quais associações ou conotações os materiais usados 
carregam? 
Vocês são capazes de identificar todos os materiais usados pelo artista olhando 
para a reprodução? 

Processo 

Como essa obra foi feita? Foi o artista que a fez ou ela foi fabricada? Que tipo 
de habilidade esteve envolvida no processo de produção da obra? Aconteceram 
fortes mudanças ao material enquanto a obra foi feita? 
Conseguimos ver na obra pronta indícios de seu processo de construção? 

Composição 

Como a obra está organizada? Como é a proporção dos elementos 
apresentados? A obra apresenta semelhanças ou contrastes? 
As formas no espaço parecem seguir uma organização ou estão 
desorganizadas? 

 
 Estratégias para uma leitura temática 
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Conteúdo 
O que é a obra? Ela é sobre o quê? O que está acontecendo? Podemos imaginar 
um enredo? A obra foi inspirada em alguma obra literária (literatura mundial, 
nacional, mitológica, religiosa) 

Mensagem 
Depois de fazer uma descrição atenta da obra, o que podemos especular sobre o 
que o artista quis dizer? Que tipo de mensagem ele tentou passar? O que esta 
obra representa? 

Título O que o artista quis dizer com esse título? Ele muda o jeito como vocês vêm a 
obra? Vocês dariam outro título para ela? 

Tema Qual é o tema desse trabalho? Ele apresenta mais de um tema? Qual será que 
foi a inspiração do artista para fazer essa obra? 

Tipo/ gênero 
Há alguma relação dessa obra com os gêneros tradicionais da História da 
pintura (mesmo que a obra em questão não seja uma pintura), como por 
exemplo, o nu, a paisagem, o retrato ou a pintura de natureza morta? 

 
 Estratégias para uma leitura pessoal: 

 

Você 
Qual foi sua primeira reação com a obra de arte? O que fez você sentir ou 
pensar assim? 
Você gostou da obra à primeira vista? 

Seu mundo 
A obra te fez lembrar de quê? Porque isso te fez lembrar daquilo? 
Você consegue fazer alguma relação entre o que vê e sua vida? 
Ela representa algo que é importante para você? 

Suas 

experiências 

Você pode conectar a obra a quê? Você já foi há algum lugar como este que é 
mostrado pelo artista? 

 
 Estratégias para uma leitura contextualizada: 

 

Quando 

Quando essa obra foi feita? Podemos fazer alguma conexão entre a obra e o 
período em que ela foi feita? Ela mostra alguma ação que era comum há uma 
época e que já não acontece mais? 
As roupas das pessoas retratadas representam a época que a obra foi feita? 
Qual é a relação dessas roupas com as roupas que usamos atualmente? 

Onde 
Onde essa obra foi feita? O que a obra pode nos dizer sobre o lugar que ela foi 
feita? Há alguma característica na obra que nos ajuda a encontrar sua 
nacionalidade? 

Quem 

Quem fez essa obra? O que nós sabemos sobre esse artista? Há alguma relação 
ao modo de vida do artista com a obra que ele fez? Essa obra foi importante 
para o artista ou foi somente uma encomenda? 
Essa obra foi feita para quê? Para quem? 

História 
Podemos relacionar essa obra ao contexto social e político do momento 
histórico em que foi feita? 
Ela ainda é atual? Pode ser relacionada ao contexto social e político de hoje? 

Outras 
linguagens 

Podemos relacionar essa obra com obras de outras linguagens artísticas do 
período, como cinema, música, teatro, literatura ou design, por exemplo? 

Outras áreas 
do 

Podemos relacionar essa obra com outras áreas do conhecimento, como por 
exemplo, a ciência, geografia, matemática, ecologia? 

1287



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

conhecimento O artista estava relacionado a algumas dessas áreas? 

O presente 
Como as pessoas olham para essa obra hoje em dia? É igual ou diferente de 
quando ela foi originalmente vista? 
Essa obra é considerada importante ou valiosa? 

A obra no 
espaço 

Em que museu ou coleção está essa obra? Ela está colocada em posição de 
destaque? 
Algum de vocês já viu essa obra pessoalmente? 
 

Interpretação 
Como as informações recebidas pelo professor e pesquisadas pelos alunos 
afetam a experiência com a obra? Vocês sentiriam a mesma coisa se não 
tivessem essas informações? 

 

As imagens são carregadas de significados, assim vemos o quanto é importante educar o 

olhar para que seja possível extrair a essência, dialogar com a imagem, entender a mensagem, 

o conteúdo, para não sermos dominados por elas. Segundo Mauad (2004), a necessidade da 

“educação do olhar”, é um aspecto a ser considerado na pesquisa com imagens, pois é um 

processo que envolve percepção e interpretação.  
 
Existem regras de leitura dos textos visuais que são compartilhados pela 
comunidade de leitores. Tais regras não são geralmente espontaneamente; na 
verdade, resultam de uma disputa pelo significado adequado às representações 
culturais. Sendo assim, sua aplicação, por parte dos leitores/destinatários envolve, 
também, a situação de recepção dos textos visuais. (MAUAD, 2004, p.24-25) 
 

A importância da inserção da leitura de imagem na escola tem sido amplamente 

discutida por diversos teóricos que apresentam estratégias metodológicas para esse fim. 

Desfrutar de experiências visuais é um fato, mas apenas desfrutar de experiência visual não é 

garantia de estarem compreendendo o que estão lendo ou que já tenham uma habilidade 

crítico-reflexivo bem desenvolvida. 

 

A leitura de textos visuais no contexto escolar: alguns pressupostos semióticos 

No processo de leitura de imagem deve-se considerar a obra como uma produção 

textual humana, que possui uma discursividade, ou seja, uma historicidade e uma plasticidade. 

Este princípio se fundamenta nos conceitos semióticos.  

Essa fundamentação considera que a obra (imagem) já traz em si um contexto, uma 

historicidade e uma discursividade, ou as muitas “falas” sociais. Como uma teoria da 

significação, a semiótica entende que o sentido se constrói nas relações, no caso de uma obra 
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de arte, nas estabelecidas entre os elementos plásticos presentes nela e, ainda, entre a obra e o 

seu contexto formador.  

A semiótica referida é a de linha francesa, e distingue-se de alguns estudos da 

comunicação por não se importar com a “intenção” explícita na transmissão de uma 

mensagem, mas em como a produção de sentido dos textos pode ser objeto de uma análise, 

por se encontrar materializados neles, a organização que o homem social faz de sua 

experiência. 

A semiótica pode ser definida como a teoria geral do texto e da significação. Segundo 

Diana Luz Pessoa de Barros (1990, p. 7-8), “a semiótica procura descrever e explicar o que o 

texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. Para a autora, um texto pode ser definido por 

duas formas que se complementam, ou seja, como objeto de significação onde se procede à 

análise estrutural ou interna do texto ou como objeto de comunicação entre sujeitos, onde se 

insere entre os objetos culturais de uma sociedade, e, deste modo, sendo determinado por 

formações ideológicas específicas. 

Para a semiótica, as produções humanas são consideradas como produções textuais. 

Portanto, uma obra de arte, um filme, um romance, um espetáculo teatral, musical ou de 

dança são manifestações dessa textualidade. 

Assim, faz-se necessário entender que para ler imagens, implica desenvolver a 

observação de aspectos e de traços constitutivos presentes no interior da imagem, pois como 

um texto, uma imagem pode produzir várias leituras.  

Diante de tal reflexão, surgiram alguns questionamentos referentes ao uso de textos 

visuais no ensino de Arte: Quais os procedimentos necessários para que os alunos consigam 

ver além das formas e das cores presentes na imagem? Como fazer a leitura da mensagem de 

quem a criou e as possíveis interpretações? Como ir além dos elementos visuais da obra? 

A leitura engloba bem mais que decodificar textos escritos. O mundo que nos cerca 

pode ser lido, interpretado e analisado criticamente, especialmente quando expresso através de 

imagens. Neste sentido, textos verbais e não verbais são eficientes ferramentas didáticas em 

qualquer disciplina e esse é um aspecto facilitador para a sua integração em torno de um 

objetivo comum. 
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O texto imagético utiliza-se de meios não verbais (textura-foco-iluminação) e, muitas 

vezes, verbais produzidos para criar efeito de verdade no discurso a ser transmitido. No 

entanto, apesar de vivermos num contexto mundial cada vez mais visual, o público 

consumidor, por falta de contato ou por falta de habilidade/preparação, recebe essas imagens 

de maneira intuitiva, sem uma percepção criteriosa e reflexiva. 

Neste sentido, metodologias de ensino que promovam a alfabetização visual nos dias 

atuais fazem-se necessárias, pois vêm capacitar o aluno a ler as imagens, e lendo-as, ele estará 

lendo o mundo. É uma proposta que transforma todos que a alcançam em observadores menos 

passivos, menos condicionados. Ao saber ler uma imagem, o aluno sensibiliza-se para o fato 

de que ele é o destinatário desta mensagem que muitas vezes pretende impor a ele valores, 

ideias e comportamentos que não escolheu, pois, segundo postula Martins (2002, p.28), “a 

imagem nos domina porque não conhecemos a gramática visual nem exercitamos o 

pensamento visual para descobrir os sistemas de significações próprios da visualidade”. 

Já faz um considerável tempo que os textos que circulam em nossa sociedade e com os 

quais nos confrontamos cotidianamente recorrem, não raro, a diferentes linguagens na 

produção do sentido ou exploram sobremaneira a linguagem visual. Isso mostra que a 

habilidade de leitura de textos visuais é, pois, necessária, mas pouco exercitada, 

sistematizada, havendo mesmo um descompasso entre o que se exige dos leitores 

contemporâneos e o que prevalece no senso comum acerca do próprio processo de leitura.  

Considerando que os alunos leem diferentes tipos de textos fora do ambiente escolar, 

por que não incluir a leitura de textos visuais como proposta pedagógica, visto que são tecidos 

pelo cruzamento de diferentes vozes e materializada pela linguagem não verbal. 

Segundo Paulo Freire apud Analice Dutra Pillar (1999, p.14) “a leitura de imagem 

precede a leitura da palavra”. Na leitura de imagem buscamos perceber, compreender, 

interpretar os elementos que constituem o objeto e estabelecer relações entre esta e a nossa 

experiência cotidiana. Para Pillar (1999 p.20) “a leitura de imagens são criações, produções de 

sentido onde buscamos explicitar relações de um texto com o nosso contexto”. 

Fomos e ainda somos educados a ler textos que possuem a escrita, mas é importante 

saber que não é somente por meio de textos escritos que podemos ler o mundo. Como 

vivemos em uma sociedade onde as imagens se fazem presentes constantemente, é necessário 
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que saibamos ler imagens, pois para todos os lados que olhamos, vemos imagens nos 

bombardeando de informações que, muitas vezes, não conseguimos digeri-las ou decifrá-las, 

por acreditar que só podemos ler aquilo que se apresenta diante de nós, na forma da 

linguagem escrita. Segundo Rossi (2003, p.10) “por que, então, ao chegar o momento da 

alfabetização, na nossa cultura, aprende-se somente o código escrito, a alfabetização envolve 

mais do que palavra”. 

A leitura de textos visuais, como exercício de sala de aula, pode apontar caminhos 

diversificados. Ramalho e Oliveira, no seu livro Imagem também se lê, vem justificando o 

exercício da leitura de imagem não só do objeto artístico, mas do objeto estético. A Semiótica, 

como ciência que estuda toda e qualquer linguagem, busca dar significação para a linguagem 

visual, que muitas vezes, pouco é explorada devido à rapidez com que as imagens aparecem e 

desaparecem do alcance de nosso olhar ou devido à complexidade com que se apresentam. 

Neste sentido torna-se necessário que saibamos quais os procedimentos necessários para 

que os alunos consigam ver além das formas e das cores presentes na imagem, falo da 

mensagem de quem a criou e das possíveis interpretações, ou seja, ir além dos elementos 

visuais da obra. 

Apesar de não parecer fácil, desenvolver métodos para promover a alfabetização visual 

é de fundamental importância para o ensino na atualidade, tanto quanto o desenvolvimento da 

escrita foi para o texto impresso pois, “nos modernos meios de comunicação acontece o 

contrário. O visual predomina, o verbal tem a função de acréscimo” (DONDIS,1991,p.12). 

No processo de alfabetização visual “deve-se buscar um equilíbrio ideal: nem uma 

simplificação exagerada, que exclua detalhes importantes, nem a complexidade que introduza 

detalhes desnecessários” (DONDIS,1991,p.185). A inteligência visual processa as 

informações recebidas de maneira muito rápida, portanto, quanto mais organizados os 

elementos, mais facilmente serão compreendidos. 

 

Considerações 

Para melhor compreensão do papel da leitura de textos visuais na sala de aula, da 

apropriação dos significados da imagem pelo aluno e as estratégias utilizadas para a 
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alfabetização visual, sentimos a necessidade de pesquisar e refletir ainda mais sobre todo esse 

processo de leitura dentro do ensino de Arte.  

Percebemos que, além da preparação por parte do aluno, é impreterível que o professor 

faça uso de uma metodologia de análise de imagens e que domine teoricamente essa 

metodologia, para que consiga formar leitores visuais. 

Finalmente, lembramos que o presente artigo pretendeu apenas iniciar um processo de 

análise e reflexão sobre as práticas de leitura de imagens na sala de aula. Não esgotou todas as 

possibilidades de análise e interpretação dos dados.  

Esperamos com a proposta auxiliar na busca de um caminho que leve o aluno a ser um 

leitor que sai da situação de um mero receptor e passa a ser interlocutor. Não apenas 

decodifique e busque sentidos já propostos no texto, como também interaja com os discursos 

presentes nele. Isso significa, uma leitura na qual o leitor consiga desvendar os sentidos 

produzidos pelo objeto lido. Assim, conseguindo não só explicar o que o texto disse, mas 

explicar como o texto fez para construir o que disse. 
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Resumo 
Diante de um cenário de instabilidades no contexto das políticas públicas e de ameaças ao campo da 
educação, o texto traz uma contribuição à área da formação inicial de docentes de artes visuais a partir 
de uma problematização sobre as políticas do saber que configuram os cursos de Licenciatura em 
Artes Visuais no Brasil. As problematizações apresentadas no texto partem de duas elaborações 
produzidas no âmbito de pesquisas de um curso de doutorado em educação. A primeira, parte da 
emergência de três linhas de força que perpassam o campo da formação inicial de docentes de artes 
visuais no Brasil que ganharam visibilidade em um levantamento de informações sobre a formação 
inicial de docentes de artes visuais. Na segunda, apresenta-se o campo organizativo da arte e analisam-
se os efeitos produzidos por tais políticas, como a demarcação de lugares, modos de ser ou certas 
concessões em relação à formação docente em artes visuais em relação ao preparo docente para 
atuação na educação básica. A partir desses tensionamentos constitui-se uma base de sustentação para 
questionar a atual política do saber na formação docente em artes visuais de modo a configurar 
possibilidades outras diante das urgências dos tempo de agora: a defesa da educação pública, da 
escola, da universidade e da licenciatura. 
Palavras-chave: Formação de professores.Arte.Currículo. 
 
Introdução 
 

O ano de 2016 testemunhou vários fatos que cingiram profundamente as conquistas 

democráticas recentes do Brasil: a cassação do mandato de uma Presidenta legitimamente 

eleita por meio do voto popular; a exoneração dos membros do Conselho Nacional de 

                                                
1 Doutorando e Mestre em Educação pela UFRGS: danielmomoli@hotmail.com      
2 Doutora e Mestra em Educação pela UFRGS: caluc.arte@gmail.com   
3 Doutora em Educação pela UFRGS e Mestra em Educação pela UNICAMP. Foi vice-presidenta da FAEB 
(2006-2008) e Coordenadora do GT Educação e Arte da ANPED (2008 a 2010). Líder do Grupo do Arteversa – 
grupo de estudos e pesquisas em arte e docência: luciana.arte@gmail.com   
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Educação – CNE ; uma reforma educacional imposta por meio de Medida Provisória 7464; 

um Projeto de Emenda Constitucional – PEC 2415 que congelou por vinte anos os 

investimentos em áreas prioritárias como educação, saúde e segurança.  

Esses são recortes de acontecimentos ainda muito próximos nos quais estamos  

politicamente implicados por fazerem parte de nossas lutas e de nossas pesquisas. É 

necessário fazer um recuo para poder olhar para tudo o que isso produz e lançar fachos de luz 

sobre esse tempo, entendendo-o pela densidade que ele exige. No momento, talvez tudo isso 

apenas deixe a nu as feridas e as fraturas do nosso campo, oferecendo-nos a possibilidade de 

encontrar pontos de tensionamento, inflexões que, antes, pareciam tão difíceis de serem 

encontradas.  

Todas essas questões podem afirmar pouco ou quase nada ao campo da educação ou as 

investigações interessadas no tema da formação de docentes, especialmente da formação de 

docentes de artes visuais. No entanto, constantemente nos impulsionam a pensar uma vez 

mais esta temática, mesmo que não tenhamos, como afirma Pereira (2010, p. 66), um ponto 

derradeiro, uma verdade ou um juízo definitivo a que se possa chegar, então perguntamos 

“que rumo dar à pesquisa e ao estudo sobre a formação?”. Assim como o autor, escolhemos 

nos posicionar “atrás das sempre colocadas questões e preocuparmo-nos não tanto com as 

respostas, mas com o modo como lidamos ou como temos lidado com as perguntas, com os 

efeitos que as perguntas produzem em nós”. 

À guisa de problematizar as tantas questões que nos perturbam na atualidade, o texto 

parte de dois estudos desenvolvidos no âmbito de pesquisas de doutoramento em educação. 

Ambas assentadas na Licenciatura em Artes Visuais e interessadas na política do saber que 

perpassa a construção curricular desse curso, no Brasil. Na primeira parte são apresentadas 

três linhas de força que perpassam o campo da formação inicial de docentes de artes visuais 

                                                
4 A MP foi enviada ao parlamento em 22 de setembro de 2016, pelo Presidente da República do Brasil foi votada 
em fevereiro de 2016 sendo transformada na Lei nº 13.415 de 
16/02/2017http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992   
5 Enviada ao Parlamento como PEC 241, depois de aprovada pelos Deputados foi enviada para o Senado Federal 
e tornou-se PEC-55 sendo aprovada no dia 13 de dezembro de 2016. 
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no país. Na segunda, apresenta-se uma problematização sobre a política da arte na 

Licenciatura em Artes Visuais a partir de certas operações realizadas com a arte que atuam na 

hierarquia de saberes e estabelecem certas formas de existência nesse curso. 

Licenciatura em Artes Visuais no Brasil: problematizações sobre o campo de saber 

Para fazer uma problematização sobre o campo de saber da Licenciatura em Artes 

Visuais no Brasil partimos de um exercício analítico realizado com base em um levantamento 

de informações nas 56 universidades públicas que realizam a oferta destes cursos. O estudo 

foi desenvolvido a partir das performances verbais que se mostraram no perfil do egresso e o 

objetivo geral, conforme as informações disponibilizadas por cada curso em seu site. Embora 

tais informações tenham por interesse divulgar o curso e estejam formuladas de acordo com 

um léxico próprio para a publicidade. Tais palavras, não constituem uma “planície monótona 

e indefinidamente prolongada” como diz Foucault (2010, p.146), mas, deixa igualmente 

aparecer todo um jogo de relações que caracterizam este campo de saber. 

Ao operar sobre o perfil de formação definido pelos cursos, emergiram três linhas de 

força que demarcam este campo, a saber, a formação docente; a formação específica com 

ênfase na experiência artística e a crítica e a reflexão a partir de uma ênfase nas teorias, nas 

histórias e nos sistemas das artes que giram em torno da busca de certo domínio de 

conhecimentos sobre os fundamentos - teórico-prático - das artes visuais. Estas linhas 

alimentam a produção de determinadas práticas nos cursos de licenciatura que demarcam 

lugares, fazem permissões e proibições nos modos de ser docente e com isso constituem uma 

certa política do saber que atua na distribuição, circulação e exclusão de certos conhecimentos 

na formação inicial de docentes de artes visuais. 

A preocupação com a formação docente constitui um eixo central na maioria dos 

cursos - que foram analisados. Em muitos destes, há uma afirmação constante que vai sendo 

reforçada pelas competências e habilidades que são escolhidas para a construção de um 

determinado perfil para a docência em artes visuais. Mas, em outras, percebe-se sempre um 

certo desvio para outras atuações, como, por exemplo, o trabalho com mediação em museus e 
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galerias ou como agentes culturais em instituições público-privadas, a pesquisa acadêmica, o 

trabalho com patrimônio público, a produção artística, apenas para citar alguns exemplos. 

Nesses casos, a justificativa pontua que a formação é prioritária para a atuação na instituição 

escolar, mas - a arte - “como fenômeno educativo que transcende o espaço da escola, 

inserindo-se em outros espaços sociais no fomento da formação acadêmica, artística e 

cultural”, os cursos atuam na constituição de um perfil flexibilizado dos docentes em 

formação. 

A experiência artística, entendida como a produção artística própria dos docentes em 

formação, a pesquisa e o desenvolvimento de seu processo de criação é uma segunda ênfase 

que apareceu nesta analítica e aponta para um certo destaque do saber específico em 

detrimento do saber pedagógico. Os argumentos empregados para definir a relevância da 

experiência artística como elemento central da formação, que aparece associado a um modo 

de ser docente, são descritos por expressões como: curiosidade, senso crítico, flexibilidade de 

pensamento, sentido de percepção, senso estético, facilidade de expressão (linguagens 

discursivas e não discursivas), iniciação nas práticas artísticas, repertório cultural, tendência 

para pesquisa no universo das artes e habilidades didáticas. A visibilidade destes termos 

assinala algumas fragilidades que são constantes como a relação hierárquica entre os saberes 

pedagógicos e os saberes artísticos – conhecimentos específicos da área – e nos permite 

colocar em discussão o papel da licenciatura e o modo como esta estrutura foi sendo 

legitimada na formação de docentes. 

A terceira ênfase refere-se ao domínio da crítica e reflexão, a partir de uma 

centralidade de práticas das teorias, histórias e sistema das artes. Esta terceira linha 

completaria um projeto de totalidade na formação, pois estaria assegurando ao docente a 

compreensão do todo, visto que ele estaria habilitado para “a produção, a pesquisa, a crítica e 

o ensino”. Assim sendo, complementar-se-ia esta  tríade - formação docente; formação 

específica e a crítica e a reflexão - baseada na experiência artística e nos saberes pedagógicos, 

permitindo que o futuro docente tenha um domínio “sobre os conteúdos das artes visuais” e 

consiga fazer a “proposição de projetos interdisciplinares”, a “construção de espaços 
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pedagógicos”, a “elaboração e execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares”, a “compreensão das manifestações culturais locais e o repertório dos seus 

alunos”, de modo que lhe seja garantida uma formação autônoma e ele desenvolva uma visão 

crítica do mundo artístico para “uma atuação significativa” na educação básica. Essas três 

ênfases reforçam uma certa centralidade de algumas práticas inscritas sobre a racionalidade de 

uma formação fundada na experiência artística com interesse na constituição de um modo de 

ser docente, a partir de uma ordem discursiva curricular, apoiada na noção de sujeito do 

conhecimento. 

A hierarquia do saber da arte em relação aos saberes pedagógicos também está em 

funcionamento nos objetivos dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais ofertados pelas 

instituições públicas. A formulação destes aponta para processos formativos que são feitos a 

partir dos marcos do saber artístico: que partem do domínio do docente em formação sobre a 

arte, cujo saber estaria associado à compreensão das formas tradicionais como bidimensional 

e tridimensional. As formas contemporâneas nem sempre estão associadas diretamente a uma 

formação artística, mas se colocam como uma via que alimenta uma forma docente, na qual é 

“necessário ter a sua poética pessoal” para estar apto a ensinar arte. Nesta compreensão está 

em funcionamento uma certa  dimensão da estética implicada nesses objetivos; trata-se 

daquela alinhada a uma noção de sensibilidade pautada na expressividade das técnicas 

artísticas, pois a arte seria entendida como um fenômeno que pode vir a ser expressado por 

meio de diferentes formas – estando, assim, associada ao saber artístico. 

Os saberes pedagógicos são um dos marcos presentes nesses objetivos e indicam o 

desenvolvimento de uma compreensão dos fundamentos e das teorias do conhecimento que 

sustentam as “propostas metodológicas do processo de ensino-aprendizagem”. Os objetivos 

apontam que na educação em artes visuais há uma certa exigência de articulação com a 

“realidade social” do aluno e da comunidade, a fim de gerar processos que permitam “a 

reflexão” e o desenvolvimento da autonomia intelectual do docente em formação. 

Esses argumentos, utilizados para justificar uma formação baseada no conhecimento 

e na disciplinarização interna dos saberes, tendem a engendrar a arte em uma certa maquinaria 
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que está em funcionamento na educação e que estão alinhadas a uma certa pedagogização da 

arte. Poderíamos pensar isso a partir do modo como Jódar & Gómez (2004) referem-se a certa 

moral do escolarismo, uma moral afinada com uma certa pedagogia, a um certo mundo 

acadêmico e escolar, constituído sob a expansão da escolarização obrigatória, onde qualquer 

problema deve ter uma solução previamente conhecida. 

No modelo de sensatez pedagógica escolarizada, os “saberes descentrados, 

polimorfos, muitas vezes fragmentários” (VARELA, 2011, p. 93) são exorcizados para evitar 

algum tipo de perigo aos campos de saber. Para avançar, é necessário romper com os círculos 

viciosos criados a partir dessa moral e construir, desde o interior de nossos objetos, outras 

formas de questioná-los e interrogá-los, a fim de mostrar as fragilidades dos objetos e 

encontrar possíveis pontos de fissura em que poderemos instalar-nos.  

 

Políticas da arte na Licenciatura em Artes Visuais 

Pensar sobre algumas operações realizadas com o campo organizativo da arte em 

cursos de licenciatura contribui para aprofundar o movimento de fundo que atua, por 

exemplo, na flexibilização do perfil do egresso e na compreensão global da arte, itens hoje 

recomendados aos docentes, conforme exposto anteriormente. O objetivo é dar visibilidade a 

alguns efeitos produzidos por políticas que demarcam lugares, permissões e modos de ser a 

professores em formação em relação à arte. A partir disso, visamos pensar como certas 

operações com a arte relacionam-se ao objetivo da licenciatura, a atuação docente na 

educação básica. 

Toda forma de conexão entre arte e educação exige operações ou negociações que 

venham a compor o curso de licenciatura. A partir dos ditos proferidos em tal curso, é 

possível pensar sobre o que podem produzir as operações com a arte na constituição dos 

sujeitos destinados atuar com arte na educação básica (CAPRA, 2017). Ao redor desses ditos 

circula uma noção regulada por uma falta, a falta de arte na licenciatura, um item presente no 

que dizem alunos e professores, por exemplo, a modulação que simplifica as práticas 

artísticas conforme o que seria condizente para o exercício docente ou o que é decorrente 
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disso, a quantidade insuficiente de componentes curriculares de poéticas visuais, no curso. 

Isso requer voltar à formação das licenciaturas em artes na década de 1970 quando, com a 

entrada da arte na Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1971, foi necessário que as 

universidades corressem contra o tempo a fim de cumprir a exigência de que houvesse na 

escola professores formados em arte. A implantação das licenciaturas curtas atendeu à nova 

demanda, porém com uma formação pulverizada em todas as artes, constituindo a temerosa 

atuação polivalente. 

As universidades reuniram6, na licenciatura, os catedráticos das áreas de educação, os 

pedagogos, e da arte, os artistas, mas também engenheiros para ministrar geometria, por 

exemplo, e arquitetos para ministrar desenho em perspectiva. “A soma” resultante seria o 

professor de arte7 para a escola, contudo, quando os formadores de professores pouco ou nada 

se relacionam com a educação escolar, a formação pedagógica tende a ser teórica e abstrata, 

assim como a formação artística tende ao campo artístico, direcionando-se ao saber da arte ou 

ao saber sobre a arte. Configura-se, portanto, uma operação com a arte que a mantém como 

área autônoma, “naturalmente” separada do que é próprio da educação escolar em artes 

visuais. 

Acreditamos que uma formação apressada e polivalente justificou a falta de arte, 

porém tais razões ainda seguem sendo usadas como a base da ideia de que a arte entrara na 

escola, mas não o artista (ICLE, 2012). É importante atentar para a constituição do enlace que 

pôs juntos escola e artista, mas não abre a trama ao professor de arte. Havia então dois 

sujeitos em relação à arte na educação, um sujeito então recém-fundado, o licenciado em 

educação artística com uma formação deficitária, e o portador do conhecimento artístico, o 

artista8. Após mais de 30 anos de pesquisas na área de formação de professores de arte, a 

                                                
6 Ver: Biasoli (1999), Silva (2017) e Capra (2017). 
7 A expressão “professor de arte” é assumida neste texto com as iniciais em letra minúscula por uma questão de 
política de escrita que diretamente implicada com os tensionamentos que são feitos ao longo do texto ao 
problematizar uma certa política do saber em arte. 
8 Na época, nas Escolinhas de Arte do Brasil, os artistas trabalhavam com o ensino de arte para crianças. Mesmo 
considerando o extenso trabalho que vinham realizando na formação de seus professores e na criação das 
licenciaturas, aqueles profissionais não puderam atuar nas escolas regulares por não possuírem a titulação 
exigida. Ver: Antonio, 2012. 
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noção de falta de arte persiste nos ditos sobre a Licenciatura em Artes Visuais, mostrando a 

permanência do bacharelado como seu parâmetro e o campo artístico como regulador da 

formação docente. 

Nas camadas do discurso sobre a formação docente em relação à arte, assim, notam-se 

modos de reconhecimento sugeridos nas entrelinhas da Licenciatura em Artes Visuais e que 

vêm construindo subjetividades docentes acerca da arte (CAPRA, 2017). Intensificados, 

certos reconhecimentos formaram as condições para que na licenciatura, hoje os professores 

reconheçam-se no campo artístico, o que atualmente é observável, por exemplo, no par 

subjetivo professor-artista, considerado por alguns setores como a formação ideal. A partir 

disso, propõe-se pensar se as articulações entre arte e formação docente estão sendo 

relacionadas às promessas atribuídas à educação e à arte na educação e se o professor-artista 

seria partícipe disso. 

Professor-artista é um modo de ser que ganha um relevo para os professores de arte, 

mas não somente9. Ensaiada desde a década de 1960, essa subjetividade remete-se a um 

processo bem mais antigo, quando a educação pública europeia no século XVIII assumiu uma 

concepção prática do âmbito social, calcada na lógica de que a coletividade é a soma das 

individualidades. Junto à disseminação da “alta cultura” burguesa na educação na Europa, a 

escola assumiu a função de vincular vida social e individualidade, fazendo ressoar o 

pensamento filosófico respaldado na educação estética schilleriana. A experiência estética 

individual com o objeto artístico, conforme a proposição de Schiller10, reúne cultura e 

individualidade, o que foi usado para alimentar o ideal de progresso ao supor que “a abertura 

de outras regiões de sensorialidade ou da inteligência” pela experiência estética fosse “a 

condição para uma vida mais profunda ou mais intensa” (LADDAGA, 2012, p. 33). Essa 

experiência estética é uma experiência indizível e especial com a obra de arte, pois não é 

submetida à razão. Além disso, conforma-se uma experiência estética a partir de um objeto 

                                                
9 No texto “Ditos sobre professor-artista” (CAPRA; LOPONTE, 2016), realizou-se breve apanhado e análise 
sobre como a ideia de professor-artista vem sendo proposta  para  a  docência em várias áreas do conhecimento. 
10 Friedrich Schiller, pensador do século XVIII, escreveu“Cartas sobre a educação estética da humanidade” 
foram escritas em 1793. 
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único, a obra de arte, apresentado sob determinadas condições que, ao aliar-se à criação dos 

museus, caracteriza uma experiência com a arte que é distanciada da vida comum. Avaliando 

os lugares que tradicionalmente abrigam as obras de arte como museus, teatros e salas de 

concerto, deve-se notar que estão fisicamente separados do mundo, “fabricando” a 

experiência institucionalizada com a arte que tende a ser individual e silenciosa. Pode-se 

pensar que aí estão em funcionamento “maneiras de organizar o sensível: de dar a entender, 

de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos” (RANCIÈRE, 

2010, p. 125), neste caso, a inteligibilidade da arte. 

Apesar da obra existir por um gesto que imprime forma à matéria, a estética dedica-se 

não ao gesto humano “real”, mas a “um modo de ser específico do sensível, de um sensível 

heterogêneo, subtraído das conexões habituais do conhecimento e do desejo (RANCIÈRE, 

2011, p. 171, grifos nossos). Essa noção de estética é propriamente a que pode ser veículo de 

educação, pois produz modos de ser ao ensinar a compreensão da arte. Se a educação estética 

prevê o modo de ser sensível para então referir-se ao agir social, está demonstrada a 

finalidade pretendida para a estética e para a educação, o que ainda hoje povoa a noção de 

sensibilidade artística proposta para a educação das artes visuais e que constitui tanto a norma 

nacional vigente, quanto um dos panos de fundo da licenciatura. Observe-se o que estabelece 

o parecer do Conselho Nacional de Educação quando delimita o sujeito da Licenciatura em 

Artes Visuais em termos legais: “através da aquisição de conhecimentos específicos de 

metodologias de ensino na área, [que] o licenciado acione um processo multiplicador ao 

exercício da sensibilidade artística”. Convém ressaltar que são atribuídas outras possibilidades 

de atuação ao licenciado, como as “atividades para-artísticas” e a “prática investigatória” em 

arte, compartilhada com o bacharelado (PARECER CNE/CES Nº. 280, 2007, p. 4).  

Mesmo que o vínculo entre a experiência individual e o melhoramento social desde 

Schiller tenha se efetivado apenas idealmente, em alguns contextos a ideia de professor-artista 

foi sendo associada a uma forma exitosa da docência e passou a distinguir o professor. Assim, 

atribui-se ao par subjetivo a capacidade de incidir positivamente à sempre frágil condição da 
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arte na escola, cuja defesa e proteção estão sempre por serem feitas11, além da melhoria da 

educação escolar em geral. 

 

Sobre pensar possíveis rumos para as pesquisas e estudos sobre a formação  

Ao iniciar o texto apontamos que as problematizações apresentadas estavam 

posicionadas atrás das questões já colocadas, interessados muito mais pelo modo como nos 

relacionamos com elas do que propriamente em respostas e soluções imediatas. Ao pensar na 

pergunta feita por Pereira (2010) sobre que possíveis rumos podem ser pensados aos estudos e 

às pesquisas sobre a formação, é possível fazer algumas apostas, sendo a primeira a 

horizontalização das formas de atuar com a arte – ensino, pesquisa, produção poética, 

construção teórica – e dos lugares onde elas ocorrem: escola, estúdio, ateliê, academia, 

museu, comunidade, rua, centro, periferia. As promessas da arte que ressoam junto às 

expectativas sociais dirigidas para a educação precisam ter seus mecanismos evidenciados 

para que professores e alunos de diferentes contextos não sejam expostos a todo o tipo de 

prescrições subjetivantes. O agir do artista pode ser a nova exigência que, apesar de conter 

potencialidades que diz-se qualificar o exercício docente, examinam o agir do sujeito, 

avaliando-o moralmente. Se na formação docente as maneiras de atuar com a arte forem 

horizontais como é desejável para a educação, que possam abrir possibilidades de existências 

e experiências artísticas nascentes, não apenas aquelas que respondem ao campo artístico. 

Trata-se de uma atitude política visando a eliminação de distâncias e a redistribuição de 

lugares da experiência com a arte. Isso é o que entendemos por educação e esta como um 

lugar para a arte. 

Os condicionamentos dirigidos à docência são produzidos por conjuntos de relações 

que lhes dão as condições de existência, o que permite entender que a docência condicionada 

a modos de ser propostos pelo campo artístico ocorre por uma prática discursiva. Não é desde 

sempre que arte, criação e artista sejam propriedades propagadas para a docência em escolas, 

                                                
11 Temos em vista as alterações na oferta do componente curricular Arte no Ensino Médio e as proposições da 
Base Nacional Comum Curricular sobre as artes. 
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o que demonstra que aconteceu uma mudança nos modos de operar com a arte na licenciatura 

e que esse atrelamento produz, no sentido foucaultiano. Importa debater o limiar dessa nova 

norma, do controle e do exame que estabelece, uma vez que atingem o indivíduo, definindo 

sua existência. Aquino (2014, p. 131) analisa o aspecto amplo do controle social instaurador 

da “conformação voluntária dos cidadãos a determinados imperativos de teor autogestionário, 

por meio de uma minuciosa e igualmente progressiva pedagogização dos mínimos gestos 

pessoais”. O apelo da arte e do artístico tem condições mais que suficientes para passar-se por 

uma adesão voluntária. 

Se nas licenciaturas as operações entre arte e educação passam a investir no modo 

artista de ser e se os cursos vêm abrindo o campo de trabalho para os licenciados para além da 

educação básica, pode ser que sutilmente os professores de artes visuais estejam sendo 

afastados da escola, reiterando novamente as distâncias e as permissões conhecidas entre 

educação e arte. É importante prestar atenção, portanto, em que medida as políticas do saber 

na formação docente esmaecem a defesa da educação pública, da escola, da licenciatura e da 

universidade. 

Tensionar e problematizar políticas do saber na Licenciatura em Artes Visuais é uma 

atitude importante não apenas para pensar a formação de professores. Trata-se de argumentar 

para a permanência da arte na educação básica, a fim de que a arte na educação possa atuar na 

manutenção do espaço onde se dá o político. Consideramos que as articulações entre arte e 

educação podem colaborar para a resistência às tentativas de criminalização do pensamento 

livre na educação e de restrição dos modos de existir. Estes, urgem por ser abertos, não 

prescritos. 
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Resumo 
Este artigo apresenta uma pesquisa desenvolvida no curso de Artes Visuais – PARFOR (Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica) da Universidade Regional de Blumenau – FURB. A 
análise levantou dados com os professores da disciplina de Artes do Ensino Fundamental, anos finais, 
de escolas da rede pública de ensino da cidade do estado de Santa Catarina, com o objetivo de averiguar 
como tem sido tratado os saberes e as vivências das práticas escultóricas em sala de aula. Essa questão 
surgiu durante as aulas da disciplina de Escultura, ao observar as inquietações trazidas pelos alunos do 
PARFOR em relação ao ensino-aprendizagem do tridimensional. A tridimensionalidade no contexto 
escolar traz sua referência não só no fazer artístico, mas nas possibilidades de uma aprendizagem mais 
complexa, propiciando uma reflexão sobre a capacidade de contribuir com a transformação da realidade 
em que o indivíduo está inserido. A metodologia utilizada neste trabalho caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica, qualitativa e pesquisa-ação, considerando a análise dos resultados obtidos nas avaliações 
dos professores por meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os resultados da 
pesquisa, que envolveu vinte professores de Artes, revelaram dados com destaque para as práticas e 
conceitos desenvolvidos, as dificuldades encontradas em sala de aula e os materiais escultóricos 
utilizados para as atividades artísticas. 
Palavras-chave: Educação. Tridimensional. Práticas Pedagógicas.  

Introdução 

O presente artigo propõe mostrar o resultado de uma pesquisa com os professores de 

Artes da rede pública municipal e estadual de ensino da cidade de Brusque do estado de Santa 

Catarina, que surgiu com a necessidade de se buscar (ou resgatar) o entendimento dos conceitos 

que permeiam as práticas com o tridimensional na sala de aula.  

Nas aulas de Artes é possível trabalhar várias possibilidades educativas. Um campo 

bastante fecundo são as linguagens tridimensionais com atividades escultóricas. Para isso, faz-

se necessário que o arte-educador amplie suas práticas pedagógicas, permitindo que o educando 

                                                 
1 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Professora do curso de Artes Visuais 
da Universidade Regional de Blumenau – FURB e PARFOR. E-mail: arte.roseli@gmail.com 
2 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Professora do curso de Artes Visuais 
da Universidade Regional de Blumenau – FURB. Coordenadora do Curso de Artes Visuais PARFOR/FURB. E-
mail:lindamirj@gmail.com 

A LINGUAGEM ESCULTÓRICA NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA 
PESQUISA DO PARFOR/FURB SOBRE VIVÊNCIAS DOS 
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possa desenvolver suas capacidades artísticas tanto na linguagem bidimensional quanto na 

tridimensional. 

Nesse sentido, procurou-se desenvolver uma pesquisa, coletando dados com esses 

professores de Artes, averiguando de que forma têm sido abordadas as práticas e os conceitos 

que envolvem as linguagens tridimensionais durante as suas aulas. Este trabalho foi elaborado 

tendo por base o seguinte problema: a partir de observações em sala de aula percebeu-se que os 

alunos possuem dificuldade para colocar em prática alguns conceitos que envolvem as 

atividades tridimensionais, como por exemplo a abstração. Feita tal verificação, surgiram 

algumas questões: Com que frequência os professores trabalham a prática do 

tridimensional/escultura em sala de aula? Os professores possuem dificuldades em trabalhar 

essa prática no contexto escolar? De que materiais o professor se utiliza para as atividades 

escultóricas? 

Partindo dessas demandas, traçou-se o objetivo para efetivação deste trabalho: pesquisar 

com os professores de Artes da rede pública de ensino, suas atividades e os seus conhecimentos 

sobre o tridimensional em sala de aula.  

Na sequência, apresentam-se o referencial teórico sobre a linguagem escultórica, a 

descrição e a análise dos dados da pesquisa realizada com os arte-educadores e as considerações 

finais, acompanhadas das referências. 

  

Aspectos Conceituais da Escultura 

 

Escultura Figurativa 

 

Além dos conceitos da matéria e forma, outro aspecto relevante da escultura é a sua 

representação que pode ser encontrada tanto na forma figurativa quanto na abstrata.  

De acordo com Aranha e Martins (1998, p. 205), a arte figurativa “[...] é aquela que 

retrata um lugar, um objeto ou uma pessoa de forma que possam ser identificados, 

reconhecidos. Abrange desde a figuração realista até a estilizada.”. Osborne (1974, p. 73), 

complementa a ideia do figurativo como sendo “[...] o naturalismo em função do hábito mental 
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que desvia a atenção da obra de arte como tal e contempla, através dela, como que um espelho 

ou de uma janela transparente, a fatia de realidade que ela imita [...]”. 

 Essa atitude perante a escultura surge já na Grécia quando o escultor era admirado pela 

sua habilidade em reproduzir esculturas naturalistas.  O conceito que melhor parece expressar 

a ideia de figurativo era a mimese, que em grego significa “imitação”, que numa primeira ideia, 

ainda que incerta, está ligada ao conceito procedente do naturalismo. Conforme Aranha e 

Martins (1998, p. 210) “[...] os escultores ‘imitavam’ a realidade, ou seja, tentavam, em suas 

obras, criar uma ilusão de realidade.”. No período grego Helenístico, a escultura atinge o auge 

do realismo, como no exemplo da escultura Laocoonte e seus filhos, e geralmente envolta num 

contexto mitológico. Os romanos seguem a tendência figurativa grega, porém visando os 

retratos e bustos de imperadores. 

Retomada no Renascimento e aprimorada no Maneirismo, a figura humana se torna o 

centro de interesses no conceito de artistas como: Donatello (1386-1466), Michelangelo (1475-

1564) e Bernini (1598-1680). Nesses períodos, a escultura é definida com personalidade e 

precisão.  

No século XIX, surge a fotografia que representa a realidade de maneira fiel e com 

rapidez. A função da arte é repensada e surge uma ruptura em que a arte figurativa passa a ser 

questionada. Na escultura, é Auguste Rodin que inicia as tentativas de simplificação da forma, 

não se importando com a idealização do real. 

 
Ainda que a escultura tenha sofrido uma evolução própria, também refletiu as duas 
grandes atitudes intelectuais que dominaram o período: a submissão à realidade, que 
tende a se apresentar como algo que se desvanece, fruto de uma visão, como na 
pintura, e a possibilidade de sugerir um impulso espiritual, simbólico, mais além da 
matéria (NAME, 2008, p. 225). 

 

Até o início do século XX, as tendências do fazer escultórico ainda buscavam conexões 

com a figuração e a realidade, mas isso acaba com o surgimento das novas propostas da arte 

moderna, principalmente com a tendência conhecida como abstração. 

 

Escultura Abstrata 
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A primeira referência à palavra abstração no campo da estética foi com o texto 

Abstraction et Einfühlung, publicado em Munique em 1908 na tese de doutorado de Worringer. 

Ele define a abstração como 

 
O impulso artístico original não tem nada a ver com a imitação da natureza. Ele busca 
a abstração pura como única possibilidade de descanso interior da confusão e da 
obscuridade da imagem do mundo, e cria a abstração geométrica a partir de si mesmo, 
de modo puramente instintivo (WORRINGER, 1978 apud BONFAND, 1996, p. 11). 

 

A abstração nasce a partir do século XX, em uma tentativa dos artistas europeus de 

superarem o academismo que norteava os campos da arte. Os escultores que pertencem ao 

construtivismo russo tentavam mostrar a vida moderna através da forma abstrata. Para Name 

(2008, p. 244), o construtivismo cinético é “[...] uma arte não objetiva, isto é, não possui 

referências concretas e nasce da lógica do próprio material e sua forma.”. Alguns de seus 

representantes foram Vladimir Tatlin, Antoine Pevsner e Naum Gabo.  

Conforme Battistoni (2003), uma das características aceitas na escultura moderna foi a 

forma abstrata, inspirada em duas tendências: o construtivismo e o abstracionismo orgânico.  

O século XX foi um período de aplicação das conquistas técnicas devido ao progresso 

industrial iniciado no século anterior. Houve uma mudança na busca de conceitos em que o 

construtivismo cinético procura expressar através da forma abstrata “[...] ainda que não se 

excluam insinuações figurativas, a mecanização da vida moderna.” (BATTISTONI, 2003, p. 

140). O conceito cinético foi utilizado inicialmente pelos construtivistas, no qual o objetivo da 

escultura era criar efeitos visuais por meio de oscilações. 

Outra tendência, o abstracionismo orgânico, vê nas formas da natureza sua fonte de 

criação artística.  Para Battistoni, o abstracionismo orgânico se inspira diretamente na natureza 

“Anima-se da ânsia de surpreender, captar e comunicar, sob formas abstratas, os ritmos 

elementares de vitalidade as pulsações primordiais de vida ou os processos de formações da 

matéria viva.” (BATTISTONI, 2003, p. 140). O Oval com Pontos de Henry Moore é um 

exemplo de escultura orgânica abstrata. 

O abstracionismo pode buscar inspiração nos símbolos e signos encontrados nas 

civilizações arcaicas e nas culturas primitivas, algumas em estágios místicos e mágicos com 

base no conhecimento e na interpretação do universo e dos fenômenos da vida.  

1309



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

O Tridimensional 

  

A Arte é um dos campos do conhecimento que mais sofreu transformações nas últimas 

décadas. Dessa forma, entende-se que a história da arte conta a nossa própria história, afinal 

somos o resultado de um longo processo cultural. 

Dentro das manifestações artísticas, a escultura é uma das linguagens que vem buscando 

novos desafios a cada período da história, a cada movimento artístico. 

Para Coll e Teberosky, a escultura tem volume, isto é “[...] são formas que podem ser 

apresentadas no espaço tridimensional. [...] de vários ângulos: pela frente, por trás, pelo lados, 

por cima, por baixo. Podemos andar ao seu redor e ter delas várias imagens diferentes.” (COLL 

E TEBEROSKY, 2000, p. 45). 

Assim, um objeto com volume tem três dimensões: altura, largura e profundidade. No 

decorrer da história a escultura sempre esteve associada à massa, peso e solidez.  

Conforme Coll e Teberosky (2000), na modernidade as técnicas aditivas na escultura 

por meio da construção e acréscimo de materiais passam a ampliar as possibilidades da prática 

escultórica, que antes estava submetida às técnicas subtrativas, ao tradicional entalhe, que 

consiste no desbaste do material. Não somente as novas técnicas e as pesquisas de novos 

materiais, mas outros conceitos como o espaço, a transparência, a abstração, o movimento e a 

cor trazem uma nova roupagem para a forma clássica da escultura. Na Modernidade, as 

esculturas começam a incorporar, nelas mesmas, o próprio vazio, que é o oposto do volume, 

criando o aspecto do vazado como uma opção escultórica.  

Conforme Krauss (2007), uma área do conhecimento não está restrita a ela mesma. A 

escultura vai para além de uma mera experiência visual do objeto criado pelo artista. Agora se 

depara com uma concepção múltipla, com experiências mais complexas que propiciam ao 

observador vivências táteis, sensoriais, mentais e sensíveis, graças à diversidade de materiais e 

conceitos. 

Em seu livro O tridimensional: Dimensões para arte e educação, Moreira (2012, p. 36-

37) enfatiza 
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[...] é possível perceber que a tridimensionalidade em artes, representada pela 
escultura, objeto, cerâmica, instalação, procura superar a própria materialidade 
imposta por conceitos e regras. De conceitos estéticos fundamentados em 
estabilidade, rigidez, peso e figuração, a tridimensionalidade passa a movimento, 
leveza, fluidez, abstração. Os materiais se diversificam, além dos clássicos – 
mármore, madeira e bronze, surgem os metais como o alumínio, o ferro, e o aço e 
materiais mais inusitados como o plástico, o papel, o vidro, o concreto, entre outros. 
Essas mudanças são decorrentes da própria mudança tecnológica, perceptiva e 
histórica do mundo. 

 

No século XX, a escultura se liberta de concepções extremamente enraizadas durante 

séculos de história como por exemplo, o pedestal. Essa quebra se dá com o artista construtivista 

Vladimir Tatlin. Ao perder o “suporte” clássico, a escultura se abre às possibilidades do espaço. 

Ao invadir o espaço, ela perde seu próprio nome. Os novos conceitos não cabem mais na palavra 

“escultura” que remete a algo estático e volumoso. Segundo Teixeira Coelho e Denis Molino, 

curadores da exposição Obsessões da Forma no MASP em 2012 

 
[...] hoje não mais cabe, quando a palavra nem é mais escultura, porém tridimensional. 
E isso porque a obra não só mais representa a mesma coisa de antes como nem utiliza 
mais o mesmo gesto, o gesto de pôr, de acrescentar matéria a matéria, ou o de tirar, 
de extrair a forma da matéria de que Michelangelo considerava o modo sublime da 
cultura (COELHO; MOLINO, 2012, p.32 ) 

 

O tridimensional se impõe como uma nomenclatura que possui a competência 

necessária para abarcar todas as novas perspectivas escultóricas, principalmente na 

contemporaneidade, em que as fronteiras entre escultura, objeto e instalação, são muitas vezes 

questionadas.  

Em se tratando de aspectos contemporâneos no campo das artes, muitas vezes, tem-se a 

incompreensão, o estranhamento e até certa aversão. O propósito desta contextualização sobre 

os quesitos históricos e conceituais da escultura é justamente de ampliar o conhecimento sobre 

a linguagem tridimensional, e, assim, contribuir para o entendimento desse universo tão amplo 

e ainda tão recente na arte.  

 

Descrição e Análise dos Dados  
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Para a efetivação desta pesquisa fez-se necessária a realização de uma pesquisa em 

forma de questionário, que foi direcionado aos arte-educadores. Contribuíram com a pesquisa 

o total de 20 arte-educadores e pode-se obter alguns resultados da pesquisa cuja temática é sobre 

as práticas tridimensionais na arte-educação, nas escolas. 

A seguir, demonstram-se os dados coletados por meio de alguns gráficos: 

Primeira questão: Conhece os escultores na sua região? Oito professores responderam 

“não” e doze responderam “sim”.  

Os escultores citados na resposta dessa questão foram: 

1. Pita Camargo (8 vezes); 

2. Eli Heil (2 vezes); 

3. Friedel Steiner (2 vezes); 

4. Karl Teichmann (2 vezes); 

5. Claúdia Rieg (1 vez); 

6. Elke Hering (1 vez); 

7. Ervin Curt Teichmann (1vez); 

8. Kiko Cervi (1vez). 

 

Segunda questão: Para você, professor, o tridimensional tem um papel importante nas 

aulas de Artes? Todos responderam “sim”. 

Terceira questão: Com que frequência o professor trabalha o tridimensional em sala de 

aula? 
Gráf. 1. Resposta da questão 3 

 
Fonte: Os autores. 
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Quarta questão: Você já levou seus alunos para conhecer alguma escultura em museu 

ou praça? Onze professores responderam “não” e nove responderam “sim”. 

Sobre os locais visitados: 

1. Simpósio Internacional de Esculturas em Brusque – SC (3 vezes); 

2. Museu Oscar Niemeyer em Curitiba – PR (2 vezes); 

3. Ateliê do escultor Pita Camargo (2 vezes); 

4. Parque das esculturas em Curitiba – PR (1 vez); 

5. Museu Mundo do Ovo (Eli Heil) em Florianópolis – SC (1 vez); 

6. Igreja São José em Timbó – SC (1 vez); 

7. Fundação Cultural de Blumenau (1 vez). 

 

Quinta questão: Na sua opinião, quais as dificuldades de se trabalhar o tridimensional 

em sala de aula? 
Gráf. 2. Resposta da questão 5 

 
Fonte: Os autores. 

 

Sexta questão: Que tipo de materiais escultóricos o professor trabalha em sala de aula? 
Gráf. 3. Resposta da questão 6 
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Fonte: Os autores. 

 

Sétima questão: Tem alguma experiência sobre uma atividade tridimensional em sala 

de aula que possa relatar? 

Cada entrevistado respondeu uma opção abaixo, com exceção de dois que não 

responderam: 

“Painéis utilizando materiais como sucata para criar uma ilusão em 3D.”. 

“Colagens e bonecos de jornais para criar uma ilusão em 3D.”. 

“Escultura da Vênus de Willendorf feita de argila e perspectiva na construção de móveis com 

base nas obras de Portinari.”. 

“Releitura das obras de Pablo Picasso utilizando materiais como argila e papel.”. 

“Sobre o Cubismo: esculturas em argila, cones de linha e rolos de papel higiênico.”. 

“Releitura das obras dos pintores Van Gogh e Tarsila do Amaral usando massa de modelar.”. 

 “Criar esculturas a partir de garrafa pet.”. 

“Esculturas e colunas gregas usando argila.”. 

“Escultura com concreto celular sobre esculturas modernas e móbiles de Alexander Calder com 

armação de arame.”. 

“Esculturas em argila.”. 

“Origami com balão de São João, Tsuru e garça japonesa.”. 

“Alguns instrumentos musicais de percussão com rolo de papel higiênico ou EVA.”. 
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“Esculturas de papel com dobraduras criando formas tridimensionais de uma base 

bidimensional.”. 

“Escultura com gesso com base nas obras expressionistas de Alberto Giacometti.”. 

“Esculturas modernas usando os materiais como: argila, gesso e sabonete.”. 

“Trabalho sobre a Mesopotâmia com a criação de vasos de argila (princípio do pote), 

instrumentos musicais e brinquedos usando sucata e garrafa pet.”. 

“Esculturas criativas com sucata e isopor com base nas obras de Gaudí.”. 

 

Considerações Finais 

 

Na conclusão deste artigo, pode-se afirmar que o objetivo foi atingido. Mediante a 

pesquisa realizada com os professores, reuniu-se dados que possibilitaram averiguar como vem 

sendo tratado o conceito de tridimensionalidade nas aulas de Artes. 

Os dados da pesquisa evidenciam a prática, sendo que o tridimensional ainda é um 

conceito desconhecido para a maioria dos arte-educadores. Na questão da contextualização, 

60% dos entrevistados afirmaram que conhecem os escultores da região, mas ao mencionar os 

trabalhos com o tridimensional surgem nomes de artistas como Pablo Picasso, Alexander 

Calder e Alberto Giacometti e nenhum escultor local.  

Apesar de todos considerarem importante o papel da tridimensionalidade nas aulas de 

Artes, a frequência do trabalho para a maioria dos professores com essa temática é reduzida 

durante o ano letivo (inclusive dois professores nunca trabalharam atividades com o 

tridimensional).  Entre os motivos argumentados estavam a falta de ambientes adequados para 

aplicar as práticas escultóricas e a negligência dos alunos em trazer os materiais solicitados. 

Outra questão relevante desta pesquisa foi a saída a campo, na qual 55% dos professores 

nunca propiciaram uma visita a um museu ou praça, ou seja, as aulas de Artes estão restritas à 

sala de aula. 

Quanto aos materiais escultóricos trabalhados em sala de aula, surgem várias 

materialidades, sendo os mais utilizados: o papel/cartolina, a sucata e a argila. Os relatos quanto 

às atividades tridimensionais em sala de aula são múltiplas e vão desde a criação de painéis, 

brinquedos e instrumentos musicais com sucata, exercícios do bidimensional para o 
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tridimensional, usando releituras e dobraduras, até esculturas em argila com base no 

Classicismo grego. Atividades mais contemporâneas são sugeridas por meio de armações de 

arame com base nos móbiles de Alexander Calder e esculturas de gesso expressionistas tendo 

por base o artista Alberto Giacometti. 

Observa-se que os professores poderiam desenvolver mais atividades ligadas à 

linguagem tridimensional. O impasse, além dos já mencionados na pesquisa, pode ser a falta de 

um maior conhecimento dos aspectos históricos e conceituais da escultura, pois a 

tridimensionalidade na sala de aula não é somente apresentar a parte prática, o professor precisa 

relacioná-la com os aspectos teóricos, os conceitos e os contextos específicos, para que o aluno 

tenha o entendimento necessário a fim de usufruir e apreciar o acervo escultórico no seu 

cotidiano. É preciso que o arte-educador oportunize o diálogo e proporcione ao educando as 

práticas e saberes específicos, a fim de que ele possa entender a arte escultórica que faz parte 

do meio onde está inserido. 

Espera-se que esta pesquisa possa também contribuir para o conhecimento mais 

abrangente da escultura, e instigar os professores ao compromisso de trabalhar de forma mais 

ampla o tridimensional nas aulas de Artes 
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Resumo 
 
A partir da experiência como mediadora em diversas exposições observei a ação do corpo de crianças 
e suas respostas à mediação proposta, tendo como pauta a experiência do encontro. Sendo esta 
vivência uma fonte de crescimento e alicerce para a construção de significações, este artigo surge do 
interesse de investigar a relação cognitiva-lúdico-estética da ação da criança e de seu corpo frente à 
arte no espaço expositivo e problematizar a mediação cultural como ativação de corpos nestes espaços. 
Considerando-se a arte e a estética como essenciais na ampliação de como a criança compreende e 
concebe o mundo, pergunta-se: sendo a arte propulsora da experiência estética, como potencializá-la 
nos espaços institucionalizados? Como a arte contemporânea ressoa na criança? De que forma ela 
impacta e proporciona experiência estética? Como privilegiar trocas afetivas, interrogar suas 
lembranças, criar dispositivos propulsores e deixar a criança fazer suas próprias escolhas? O foco 
central de análise são os espaços expositivos que abrigam arte: estes são compreendidos como espaços 
de encantamento, descoberta, exploração? Como o espaço, com sua expografia e curadoria, podem 
influenciar o processo de descoberta e significados para a criança a partir de sua ação? A pesquisa, 
partindo de minha vivência como mediadora e de visitas a espaços voltados às crianças, permitirá 
inferir quando a criança é realmente vista como público e respeitada como tal em relação à disposição 
do espaço, visualização das obras, acolhimento e regras que abrangem o processo de descoberta 
visando uma experiência estética e emancipadora das crianças.  
  
Palavras-chave: Criança, Mediação, Espaço expositivo. 
 

Introdução 

“É inevitável que as palavras se carreguem de sentido”  

DELIGNY. 2015  

Ao ser convidada a coordenar uma oficina voltada para crianças na última SP-

ARTE/FOTO/2017, no acolhimento questionando as crianças sobre espaço expositivo e uma 

livre associação que poderia ser encontrar na proposta dada, me deparo com muitas regras 
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sendo “recitadas” por elas. Como em um jogral as crianças recitavam tudo aquilo que não era 

possível fazer em espaço expositivo.  

 

 

Não corra; 

Não tocar na obra; 

Não ultrapassar a linha branca, que divide meu corpo da obra; 

Não consumir bebidas e alimentos em espaço expositivo; 

Para a minha surpresa, essas crianças, de classe social alta, e já bem familiarizada com 

espaços expositivos, não se ativeram a liberdade de criação proposta naquele momento, 

somente se lembraram das regras. Não se permitiram, no primeiro momento. Continuei a 

provoca-las e estimular suas ações, tentando ativar seu poder criativo, sem castrar sua poética 

e consequentemente sua livre criação. No final se jogaram... O resultado foi incrível e muito 

gratificante. Tivemos uma produção muito potente. 

Em um campo de regras cabe a criança o direito a olhar e investigar, agir com os sentidos. 

Pelo medo do desconhecido a princípio vem à desconfiança, que naturalmente nos intimida, 

mas aos poucos vão se permitindo, se apropriando, pertencendo ao espaço, formas, palavras, 

sons cheiros. Os sentidos acordam a escuta se aguça, batem, rebate a fala, mesmo que tímida, 

se faz. Questões, inquietudes, provocações, vem ao encontro dos anseios do conjunto 

corporal. Falar, procurar significados, tudo em uma grande confusão de ideias e fatos, 

explodem de seus esconderijos, que a desconfiança muitas vezes nos obriga a penetrar. 

Estabelecer conexões e trazer significados é uma apropriação de suas necessidades e 

vontades, pouco a pouco acontecem às descobertas, cada qual de sua forma e jeito. Mitos se 

constroem no imaginário, narrativas surgem para justificar fatos. 

Como acessar a criança no espaço expositivo? 

De que forma a arte contemporânea acessa a criança, pelos sentidos? 

A experiência pode ser vivenciar esse espaço, ela acontece de forma sensorial somente? 

A experiência estética tem caráter emancipador? 

Será que posso pensar também na formação de público? 
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A mediação desse espaço com a criança é uma forma de sensibiliza-la utilizando as múltiplas 

linguagens e acessos da arte? 

 

 

 

1. O corpo que comunica e se relaciona com a arte 

O artista plástico catalão Joan Miró disse que “mais importante do que a obra de arte 

propriamente dita é o que ela vai gerar”. O grande encontro esperado entre o corpo e a obra é 

o inesperado. 

Na 32ºBienal de São Paulo, em 2016, atendi um grupo agendado de uma escola particular, 

crianças de seis a sete anos do primeiro ano do ensino fundamental. Levei-os à obra Espelho 

de Som, de Eduardo Navarro, que consiste de um grande gramofone de cobre localizado fora 

do pavilhão, que se liga à área interna por um cano amarelo. A proposta é comunicar-se com 

as palmeiras no parque, para onde o gramofone apontava seu bocal, uma conexão acústica 

entre o pavilhão e a obra.  

Formamos uma fila e eu propus que cada criança se comunicasse com a obra da forma que 

desejasse. Falar no cano, ouvir a palmeira, senti-la da forma que quisessem. Cada um o fez. 

Quando chegou a vez de uma garota muito falante, de seis anos, era visível sua ansiedade. Ela 

colocou delicadamente o ouvido no cano, seus olhos atentos não paravam um segundo de 

caminhar pelo espaço, de um lado para o outro. Ficou um longo meio minuto, ouvindo 

atenciosamente a obra. Era nítida a sua entrega. Ao afastar o ouvido aproximou a boca disse 

baixinho: “obrigada!” 

                                 
FIG. 1. Foto ensaio, Bienal de São Paulo, 2016. 

                           FONTE: Maria Filippa Jorge 
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A arte como processo e não o produto me fez rever conceitos em relação aos diálogos 

estabelecidos no espaço expositivo. A estética é aquilo que faz sentido e não a presença 

daquilo que é belo. Estar presente no espaço é tão importante quanto contempla-lo. O mesmo 

acontece ao observar e escutar a criança no ato de mediar o espaço expositivo e ou na escola – 

e na vida. É preciso um olhar atento, uma escuta afinada. 

O corpo que está em ação, que se dá na experiência e cria hipóteses, se desenvolve, avança. 

Quando o sensorial está presente, o corpo é acionado por inteiro. A percepção é outra. A 

criança é um ser que se dá por inteiro em suas ações, como acessar suas múltiplas linguagens?   
Disposição para ouvir uma metáfora para relacionamentos múltiplos, assim como 
uma forma de diálogo e troca. O objetivo é criar um ambiente de empatia para ouvir 
as crianças e sua centena de linguagens (...). Há um respeito pelo outro, uma 
disposição para ouvi-lo: uma “estratégia de atenção” (CEPPI, ZINI, 2013, p. 18,19). 

O que atrai a criança no espaço expositivo? Ela enxerga e se deixa levar pelo olhar e 

completamente pelo seu corpo, que é ativo? Seu corpo é curioso e ávido por relacionar-

se com todos os seus sentidos? Então como proibir o tocar? 

A criança é um ser em continuo movimento, é observadora e atenta, sempre pronta a 

descobrir, experimentar. A descoberta vem mesclada com seus desejos, suas dificuldades e 

desafios. A vivência com a arte, a experiência estética que cada um tem através da percepção 

individual é transformadora para o seu crescimento cognitivo. 

 

  
FIG. 2. Foto ensaio, criança na exposição Sónosnós.2015 
                           FONTE: Mariana Hossein 

Mediação cultural aproxima a criança da arte. A arte é uma área de conhecimento que 

estimula a criatividade e a percepção, para construção de conceitos e a mediação está a esse 

favor. A mediação é um jogo que desenvolve regras e estratégias. As crianças, nesse jogo, são 
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protagonistas ativas e competentes, buscando o diálogo e a interação com um todo, com os 

outros, com o espaço, com o coletivo. A maneira intrinsecamente social da criança, um ser 

comunicador com uma identidade pessoal histórica e cultural singular, a faz se comunicar 

sinestesicamente e sensorialmente com um todo. Ela não economiza sua capacidade de 

relações possíveis. O mediador deveria ser um ouvinte, observador, envolvido com a 

exploração da criança, que pesquisa e tenta acessar as estratégias que elas usam em situações 

de aprendizagem. O que cabe a nós mediadores? Disponibilizarmos a oferecer assistência, 

quando solicitado, ou ter a percepção aguçada de interver quando necessário, sem invadir?  
É inevitável que as palavras se carreguem de sentido e se insinuem no formulado da 
tentativa, e assim se elabora uma prematura. (...) É preciso pô-las para escorrer 
(escrever) fazer sentido. O que elas articulam é uma maneira de pensar que se 
impõe. Ficam travadas, como o que acontece ao joelho, ao quadril. O que me ocorre 
chamar “corpo comum” se solda por todos os lados. O rigor se torna rigidez. 
(DELIGNY.2015,p:135) 

                        
FIG.3. Criança na exposição Lugares Para Ver a Paisagem, 2014. 

FONTE: Maria Filippa Jorge 

Às vezes é a arquitetura quem traz significado. Outro grupo de crianças de seis a sete anos 

que atendi na 32º Bienal não se relacionavam com nada, estavam entediados. Tentei de tudo 

para trazer significado à visita, mas parecia que nada fazia sentido. Rumo ao final e saída da 

exposição, quando as crianças passaram pela rampa do pavilhão, seus corpos foram atraídos 

pelas curvas do desenho modernista de Oscar Niemeyer. No ritmo de uma dança 

contemporânea seus corpos moveram-se seguindo o traço do arquiteto. A arquitetura e a 

relação que se estabeleceu com seus corpos trouxe muito mais significado para eles que todo 

o restante da visita. 
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                                                 FIG.4. Crianças na 32ºBienal de São Paulo, 2016.  

                                   FONTE: Markito Alonso  

 Vários tipos de arquitetura podem ser distinguidos com base na modalidade 
sensorial que eles tendem a enfatizar. Ao lado da arquitetura prevalente do olho, há a 
arquitetura tátil, dos músculos e da pele. Também há um tipo de arquitetura que 
reconhece as esferas da audição, do olfato e do paladar. (PALLASMAA 2011, p. 65)                      

Nossas expectativas sobre a criança deveriam ser mais flexíveis e variadas, deveríamos ter a 

capacidade de estimular o jogo da aprendizagem, para que a criança continue desejando jogar 

conosco. Estreitando laços e relações, escutando ideias, analisando hipóteses e lançando-as de 

volta, tornando assim o jogo mais excitante e interessante. Ao observarmos o potencial da 

ideia para estimular o trabalho intelectual e o crescimento do coletivo, no grupo, devemos 

perceber as possibilidades de interações. Podendo firmar ideias de uma possível linguagem 

mais clara e empática para assimilação do grupo. Não dando a resposta, mas a transformando 

em provocação e oportunidade de descobertas diversas. 

A mediação pode ser vista como uma ação conjunta, uma co-construção do conhecimento 

feito pela criança, uma vez que a descoberta intelectual é supostamente um processo 

essencialmente social. Analisar as hipóteses ou os argumentos de uma criança é um processo 

que nos leva a responder questões para todos os envolvidos no processo. A dúvida ou a 

observação de uma criança leva o grupo a explorar territórios jamais percorridos. Segundo 

Vygotsky (2014) o crescimento intelectual tem uma natureza social. O conflito intelectual é o 

que faz a criança avançar em suas hipóteses. Ele surge com maior intensidade no ambiente 

coletivo e social. 

“Precisamente toda fantasia parte da experiência acumulada.” (VYGOTSKY, 2014, p.12). 

Relacionando experiência com a imaginação e graças às experiências alheias e a socialização 

podemos conseguir matéria-prima para construção de fantasias. Quanto maior a riqueza das 
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experiências mais ferramentas disponíveis para o cultivo da imaginação. “(...) a atividade 

criadora da imaginação está relacionada diretamente com a riqueza e a variedade de 

experiências acumuladas (...).” (VYGOTSKY, 2014, p.12). Boas experiências estéticas no 

decorrer da infância com certeza ajudarão a formar indivíduos criativos. 

Segundo Vygotsky (2014), a imaginação tem uma importante função no comportamento e 

desenvolvimento humano. E, ela amplia de forma considerável a experiência do homem, pois 

ele tem o poder de formar imagens daquilo que nunca foi visto. Ou seja, a imaginação está a 

serviço da nossa experiência. A experiência do outro nos enriquece; graças a ela e a sua 

socialização posso estimular o poder de imaginação em relação a imagens e situações que 

nunca vimos e ou vivemos antes. Para Vigotsky, o homem é um ser essencialmente social.  

Ele afirma também que “Todas as formas de representação criativa contêm em si elementos 

afetivos” (VYGOTSKY, 2014). Sem afetividade nada flui, uma afetividade que exige 

interação. 

Sem afeto também não conseguimos criar laços. A aprendizagem se faz através de relações.  

Acredito que a educação somente acontece com a presença de elementos afetivos. Percebo 

diariamente em sala de aula e/ou no espaço expositivo atendendo grupos, como o afeto é 

potente e como tudo no fundo é mediação. 

Em 2016, trabalhando na exposição Estou Cá, um grupo de crianças que visitavam o espaço 

expositivo com seus pais se depararam com a obra #sem título da artista Kim Cavalcanti. A 

obra é um registro de uma performance que ela realizou na beira do mar, dançando com as 

ondas e vestindo uma saia com sinos que representam o mensageiro dos ventos. No vídeo, 

exposto no SESC Belenzinho em uma área de convivência localizada em cima de um grande 

vidro onde é possível ver abaixo a piscina do complexo ouve-se claramente o som das ondas 

misturadas com o delicado tilintar dos sinos. Assim que o som chamou a atenção, de um deles 

correu em direção do vídeo, chamando o restante do grupo com a seguinte frase: “Vem ver o 

som do marrr!” Todas as cinco crianças imediatamente se aproximaram e uma delas retrucou: 

“Não é o som do mar, é o som da piscina!” Quando o vídeo finalizou o som acabou um outro 

disse espantado: “Ih! O som fugiu... Para Onde foi?”, e o grupo ficou atentamente 

percorrendo o espaço com os olhinhos procurando aquele barulho. 
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FIG. 5. Foto ensaio. Exposição Zona Leste, 2016. 

FONTE: Maria Filippa Jorge 

Podemos afirmar que a criança vive uma experiência de forma processual. As relações de 

aprendizagem e construção do conhecimento têm um curso mental próprio, cheio de 

representações. Uma hipótese comum é levantada pelo grupo. Dentro dessa hipótese as 

crianças confrontam e discutem, utilizando uma variação de sistemas simbólicos, alguns 

inventados, alguns convencionais. Sua motivação para o uso e a invenção de símbolos é 

construir um melhor entendimento da sua própria compreensão de algo (ver o som do mar) e 

apresentar esse entendimento aos outros. Seu entendimento é socializado, fazendo o grupo 

pensar em possíveis hipóteses e partilhar também. Graças a essa partilha o produto da 

imaginação coincide com aquilo que as crianças têm como referencial. 

A criança deve ser estimulada a ampliar suas possibilidades expressivas. Colocar seu corpo 

em movimento para possibilitar uma ampla percepção de seus gestos, criando assim uma 

visão global dos seus limites e potencialidades corporais. Explorar diferentes movimentos 

ajuda a criança nessa apropriação da imagem do seu corpo. Conhecendo e identificando seus 

segmentos e elementos e valorizando a ampliação das possibilidades estéticas de múltiplas 

sensações e potencialidades do próprio corpo ampliam seu repertório e a visão de si mesmas. 
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Considerações finais  

                                        
FIG. 6. Criança exposição Castelo Ra-tim-bum. 

FONTE: Maria Filippa Jorge. 

O que está atrelado ao espaço, o currículo escolar, pedagogia social, ensino não formal, 

ou tudo isso se mesclando. Existe uma curadoria educacional voltada para o público 

infantil? 

O que pode ser um percurso de aprendizagem, quais são esses percursos, que caminhos 

traçam? 

Quais as diretrizes que estão norteando “o olhar” do público infantil nos espaços 

culturais. Em que medida “esse olhar” direcionado está contribuindo para a formação da 

criança? 

Os espaços estão organizados para receber o público infantil ou camuflados para 

contabilizar o público? 

Qual é o paralelo traçado com as escolas e as instituições culturais, onde o interesse por 

esse público aparece e qual as expectativas, formação de público, possíveis relações de 

aprendizagem? 

Quais os possíveis espaços potentes para mediação, e onde a mediação começa? 

As relações do espaço expositivo são de cunho pedagógico. Em qualquer relação 

pedagógica há diferença entre o mediador e o mediado, sendo que um sempre media o 

outro, mesmo que o objetivo seja querer eliminar essa diferença. Para a existência de 

uma relação, ambos os termos saem reformados. Esse processo se dá na tensão, e a 

tensão se dá porque existem diferenças. Tudo que é estável pode significar a ausência 

das diferenças e consequentemente sua morte. 
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A escola por sua vez é o lugar em que a criança passa boa parte da sua vida e um espaço 

de doutrina do corpo, alienação, do pensamento e racionalização da experiência. O 

corpo passa a ser um instrumento de dominação, não há disciplina mental que não seja 

corporal. A escola, ao insistir em manter a criança imobilizada, acaba por limitar o fluir 

de fatores necessários e importantes para o desenvolvimento completo da pessoa. E a 

mediação institucionalizada ainda está muito atrelada ao sistema e currículo escolar, é 

uma forma de educação não formal, mas que formata. Muitas vezes e ainda, não 

deixando a experiência do fruir acontecer, tudo tendo que compor como um modelo 

protocolar, estando ainda atrelada a educação formal e suas diretrizes cheias de 

explicações e proibições. “Um bom emprego do corpo que permite um bom emprego do 

tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil (...). Um corpo disciplinado é à base de um gesto 

eficiente.” (FOUCAULT, 2010, p.147). 

A criança conquista o espaço por meio da percepção. Explora seu ambiente o tempo todo e 

testa limites. Utiliza atos motores para auxiliar a exteriorização do pensamento. Descobre e 

explora o espaço utilizando seu corpo na totalidade. Muita disciplina pode dificultar o seu 

processo de criação. É obvio que necessita de limites, que devem ser construídos no decorrer 

de suas experiências e vivencias. 

Elas também necessitam de conforto e segurança para avançar no seu aprendizado. A 

necessidade em ter uma organização espaço temporal planejada serve para um melhor 

desenvolvimento cognitivo. Desenvolver significa crescer, conforme a criança vai crescendo e 

se desenvolvendo ela aprende novas vivências que permanecerão armazenadas na sua 

memória como registros. 

Segundo Dantas (1992) é no movimento corporal que a criança flui suas emoções e 

pensamentos. Estudos realizados por ele mostram que o desenvolvimento cognitivo se dá 

essencialmente nas diferenciações que cada um faz com a realidade exterior. A afetividade é 

essencial para o desenvolvimento humano. A construção do eu se dá no outro, seja para 

referência ou negação. A socialização é muito importante para o desenvolvimento afetivo da 

criança desta faixa etária. Logo podemos acreditar que o meu conhecimento e minha 

identidade são construídos pelo outro. “Para Wallon, o ser humano é organicamente social, 
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isto é, sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar.” (DANTAS, 

1992.p.36).  

Cabe aqui, nos espaços expositivos, a grande chance de experimentar e ser experimentado. 

Experimentar como deveria ser feito no nosso dia a dia, na vida, em casa, na rua, na escola, no 

parque, no museu. Dando sempre comando aos acontecimentos, ou não, deixando-os fluir, 

fruir enfim... O tempo me pertence, mas não sou responsável por ele. Quanto mais pelo tempo 

do outro. A experiência, a escuta e observações ditam à necessidade de algum diálogo, da 

criação de narrativas que exemplifiquem ou somente explique o que estou assimilando. É o 

corpo e sua reação que se movem no espaço e fazem o percurso. 

 

REFERÊNCIAS 

CEPPI, G.; Zini M.(org.). Crianças espaços e relações: como projetar ambientes para a 
educação infantil. Porto Alegre: Penso 2013. 

DANTAS, Heloysa, KOHL, Marta de Oliveira, LA TAILLE, YvesTeorias Piaget, 
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão, São Paulo: Summus, 1992. 

DELIGNY, Fernand. O aracniano e outros textos. n-1 edições, 2015. 

DEWEY, John. A Arte como Experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

EDWARDS, Carolyn. As cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia na 
educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

LAROSSA, Jorge., Pedagogia Profana: danças piruetas e mascaradas, São Paulo: Ed. 
Autêntica, 2015. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê?, São Paulo, Cortez, 2010. 

PALLASMAA, Juhani. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e corporalizada 
na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SCHILLER, Friedrich. A Educação estética do Homem. São Paulo: Editora Iluminuras 
Ltda, 2015. 

1328



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

VYGOTSKY, L.S. Imaginação e criatividade na infância. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2014. 

______________ Psicologia Pedagógica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.   

1329



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
A PRÁTICA DA FOTOGRAFIA CEGA1: TATEANDO OUTRAS 

VISUALIDADES NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS 
 

Adriano Morais de Freitas Neto 2- IFCE 
Gilberto Andrade Machado 3- IFCE 

 
Grupo de trabalho em Ensino: GT-3 

 
Resumo 
Relato de experiência docente em Artes Visuais, de uma oficina de “fotografia cega” realizada na V 
Semana das Artes Cênicas no Curso de Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará-IFCE. 
Buscou-se a interlocução entre teoria e prática no processo de ensino em Artes Visuais, através de 
pesquisas acerca do conceito de experiência em Bondía (2002), da visão e imagem em Bavcar (1994) e 
Merleau-Ponty (2015) e da fotografia em Dubois (1993). Pensou-se como principal objetivo desta 
pesquisa propor um ensino de Artes Visuais, em específico de fotografia, que entenda a produção de 
imagens para além da visão e que propicie experiências em vez de informações. Como resultados 
surgidos nesta atividade, observou-se possibilidades de construção e reflexão sobre uma fotografia 
para além da visão, um ato fotográfico dado a partir da experiência, por outros sentidos e construído 
através da proximidade de fotógrafo e fotografado, contribuindo com novas metodologias no ensino de 
artes visuais. 
Palavras-chaves: Ensino de Artes Visuais. Experiência. Imagem 

 

Introdução 

 
A presente comunicação apresenta o recorte do projeto intitulado “Fotografia como um 

abraço com o real”, que vem sendo desenvolvido na área da pesquisa no ensino das Artes 

Visuais através de oficinas de fotografia que buscam outras formas de visualidades na 

linguagem fotográfica, o que chamamos de Fotografia Cega. Tais atividades vêm sendo 

desenvolvidas paralelas à graduação no Curso de Licenciatura em Artes Visuais (CLAV) do 

                                                            
1 Técnica fotográfica na qual o fotógrafo, com os olhos vendados, busca criar outras relações sensórias no ato 
fotográfico. 
2 Licenciando em Artes Visuais, bolsista no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID/ CAPES-
IFCE). e-mail: dri.dmorais55@gmail.com. 
3 Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, professor do Curso de Licenciatura em 
Artes Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE. E-mail: 
gilmach.ifce@yahoo.com.br. 
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Instituto Federal do Ceará (IFCE) no contexto de ações que reverberam na formação inicial 

do artista-professor-pesquisador. 

Como principais problemas norteadores dessa pesquisa estão: Como experimentar uma 

fotografia para além da visão, que incorpore outros sentidos e que aproxime o fotógrafo do ser 

fotografado, mesmo quando entre estes há um aparelho que instaura uma barreira de poder e 

que é programado a funcionar por um sistema visual? Estas perguntas nos motivam a pensar 

outra relação com a imagem, através de uma fotografia mais sensitiva e baseada na 

experiência. Assim destacamos que propor um ensino de Artes Visuais, em específico de 

fotografia, que entenda a produção de imagens para além da visão e que propicie experiências 

em vez de informações, se faz um objetivo principal desta pesquisa 

Para isso iremos apresentar agora o resultado de uma oficina realizada na V Semana de 

Artes Cênicas-Artes integradas do IFCE, organizada pelo Curso de Licenciatura de Teatro no 

período de 29/03 a 01/04 de 2016, que nos dá uma dimensão prático/teórica para o estudo que 

se apresenta como uma pesquisa em Ensino de Artes Visuais em desenvolvimento. Alguns 

resultados parciais são observados através do estudo bibliográfico e de oficinas de Fotografia 

Cega. 

 Tomamos como referencias teóricas e metodológicas autores que trazem reflexões 

acerca da experiência como BONDÍA (2002), da imagem como BAVCAR (1994), e da 

Fotografia em DUBOIS (1993). 

 
 

Justificativa 

 
É inegável o quanto o mundo tornou-se imagético, o avanço tecnológico e as redes 

sociais estão aí para afirmar uma sociedade na qual as informações chegam numa velocidade 

nunca antes pensada e as imagens técnicas como fotografias e vídeos acabam por ocupar a 

preferência na informação em relação ao texto. Assim a enxurrada de informações que nos 

atravessam já é dada na sua maioria por imagens. 
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Acontece que nesta relação imagética do homem com o mundo, estabelecemos um olhar 

cientifico diante das coisas e parecemos também colocar a visão numa posição hierárquica 

maior dentre todos os outros sentidos, domesticando o corpo apenas ao que o olho vê e 

desestimulando relações de outras ordens sensórias. Este modo cientifico de olhar o mundo 

fazem da afetividade, sensibilidade e possibilidade de narrar algo cada vez mais escasso nos 

dias atuais, acabam também por organizar o mundo apenas em uma única lógica, esta quase 

sempre é o da representatividade, da imagem enquanto prova viva do real. 

É questionando o ato fotográfico contemporâneo enquanto parte da sociedade dita da 

informação é que se pretende criar possibilidades de outras visualidades na fotografia, na 

busca da experiência, o qual, Bondía (2002) nos representa quando aborda o conceito de 

experiência afastado da informação, defendendo inclusive que uma somente pode existir 

quase que na ausência da outra, ou seja, afirmando que a informação é a antiexperiência e 

assim, procura pensar uma educação a partir do par experiência/sentido.  

Na sociedade da informação o sujeito está transbordado de acontecimentos, 

fragmentado num tempo onde a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece, BONDÍA (2002). O anseio pelo saber é inesgotável e exige um 

posicionamento ativo e visceral diante do mundo. Diferentemente do sujeito da informação, o 

da experiência é defendido pelo autor, como território de passagem, como um corpo sensível 

para que os acontecimentos imprimam em sua vida afetos e marcas, como uma câmera 

imprime o mundo no papel.  

É nessa relação da visão enquanto receptora de conhecimentos que a sociedade moderna 

se fundamenta e torna o olhar cada vez mais cientifico. Neste sentido enquanto o mundo 

moderno, pautado pela visão, dá um passo enorme na criação de tecnologias e informações, se 

distancia da experiência. É interessante relacionar este conceito de olhar ativo e racional com 

o de experiência em Bondía (2002), pois para este a experiência não pode ser captada a partir 

de uma lógica da ação, mas sim de um corpo passional que é arrebatado pelo acontecimento, 

por isso a experiência só pode ser concebida enquanto uma paixão. 
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Partindo desta lógica, passamos a pensar aqui uma outra relação com a visão, uma que 

distante da racionalidade (da luz) esteja mais próxima dos afetos e sensibilidades e para 

Bavcar (1994) mais próxima da escuridão. Filósofo e fotógrafo Esloveno, Evgen Bavcar ficou 

cego ainda criança e assim, desenvolveu uma outra relação com a imagem. Para o autor e 

fotógrafo a visão física é uma atitude de distanciamento diante do mundo, não pode ser 

considerado como um olhar da verdade pois apenas o tato pode confirmar a presença de 

determinado objeto. Neste sentido Bavcar (1994) defende que é imprescindível entender a 

visão não só a partir da luz, mas a partir da escuridão afinal, para ele as trevas são como a pré-

imagem da luz, condicionam a instauração da luz.  

A partir disso é possível criar entrelaçamentos e reflexões sobre a proliferação de 

imagens em que se cerca a sociedade contemporânea: Atravessados de luzes e imagens por 

todos os lados já confundimos a representação das coisas com a realidade, vivenciamos o 

mundo a partir da sua representação, que para Bavcar (1994) este excesso de luz obscurece a 

possibilidade de se pensar outras visualidades, outra luz. 

Após essa reflexão, estamos certo de que procuramos aqui entender a visão não como 

um ato isolado do resto do corpo, não como um ato que assume postura hierarquizada dos 

outros sentidos num mundo cada vez mais imagético, e sobretudo que cobra cada vez mais 

que cada milímetro seja percebido através dos olhos. Entendemos a visão aqui como um ato 

corpóreo que não acontece separadamente dos outros sentidos. Para isso trazemos como 

referencial teórico Merleau-Ponty (2015) ao pensar que o mundo visível e os projetos motores 

de um ser são partes totais do mesmo ser, assim o autor pensa que processos ópticos e 

estéticos, por exemplo, como “qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa 

distância diante de nós, só estão aí porque despertam um eco em nosso corpo, porque este as 

acolhe” (MERLEAU-PONTY, 2015, p.21). Concordando com o autor, acreditamos num 

corpo pulsante inserido numa paisagem, que absorve e reflete a espacialidade, a forma, a 

textura a partir da comunhão dos sentidos. Contudo, após este entendimento fica impossível 

pensar numa percepção do espaço que se dá apenas pela visão. 
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Diante deste quadro teórico apresentado e de toda a relação imagética em que nos 

encontramos, trazemos alguns problemas chaves norteadores para a construção desta 

pesquisa: Como realizar uma fotografia para além da visão, que incorpore outros sentidos e 

que aproxime o fotógrafo do ser fotografado, mesmo quando entre estes há um aparelho que 

instaura uma barreira de poder e que é programado a funcionar por um sistema visual? 

É levantando este questionamento que surge a pesquisa em Artes visuais, “A fotografia 

como abraço com o real”, título ensejado a partir do conceito apresentado por Dubois (1993), 

divide a fotografia em três categorias distintas, estas são definidas a partir de sua relação 

signica com a realidade. Na primeira categoria o autor define a fotografia como espelho do 

real e tem a mimese como força, a fotografia é tratada como cópia fiel de qualquer 

acontecimento, nesta categoria a fotografia apresenta uma relação mais icônica com o mundo. 

A segunda definida como “A fotografia como transformação do Real”, nega a primeira, esta 

acredita que jamais poderia ser possível uma cópia fiel da realidade, por isso a fotografia aqui 

estará associada mais a uma “operação de decodificação das aparências” (DUBOIS 1993, p 

43), ou objeto de interpretação e desconstrução do real. Estas menos preocupadas com a 

verossimilhança buscam criar uma narrativa ou desconstruir padrões em cima do objeto 

fotografado. Esta categoria apresenta uma relação mais simbólica com o objeto ou evento 

fotografado. Já a terceira categoria tem como força o índice, a fotografia aqui é tratada como 

um indício de realidade, e se volta para os processos físicos e químicos e para a natureza 

técnica dos processos fotográficos a fim de afirmar a foto como impressão luminosa. Esta 

categoria afirma que a possibilidade de se fazer fotografia está intrínseca a materialidade do 

objeto que, sobre a ação da luz pode circunscrever sua imagem no aparelho fotográfico.  

É importante frisar que estas distinções criadas por Dubois (1993) definem a imagem 

fotográfica a partir de categorias específicas e isoladas, e que hoje o próprio autor entende que 

este pensamento pertenceu a um determinado período na história fotográfica e que hoje com 

os diversos meios e híbridos processos na linguagem fotográfica as relações entre os meios de 

produção imagética se misturam e ganham novas formas. 
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Assim acrescentamos ao pensamento de Dubois (1993) uma proposta de fotografia já 

existente nas metodologias técnicas do fotógrafo Esloveno Evgen Bavcar, esta proposta 

diferente das outras três correntes se atenta a romper a barreira de poder existente entre 

fotógrafo e fotografado, trazendo uma relação pautada no afeto, na sensibilidade e na 

proximidade e não necessariamente numa preocupação com o ícone, símbolo ou índice, sendo 

estas percepções não da ordem da visão, mas de todo o corpo. Assim o fotografo toca, cheira, 

ouve o que existe no mundo para só então decidir transformar suas sensações em fotografia. É 

neste discurso que acreditamos aqui que a escolha do título A fotografia como abraço com o 

real não vem para anular as teorias de Dubois (1993) já que pensamos que o ato de abraçar é 

ato de espelho, pois, ao abraçar sou abraçado o gesto é refletido; de transformação, pois ao 

abraçar transformo e sou transformado; e de traço, pois ao abraçar deixo marcas e recebo 

marcas do outro, do real. 

Para a realização da oficina dentro da programação da V Semana das Artes cênicas, no 

curso Teatro no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará- campus 

Fortaleza, traçamos como principal objetivo compreender o aparelho fotográfico não apenas 

mecanicamente, mas articulando outros sentidos e sensações para além da visão. Paralelo a 

isso, buscamos também reeducar o olhar no instante do ato fotográfico, entender o corpo 

como produtor e receptor de percepções e instaurar relações de proximidade do fotógrafo com 

o ser fotografado. 

Por fim colocamos como expectativas na realização destas oficinas importantes 

contribuições no que se refere ao ato fotográfico bem como ao estudo da imagem, 

resignificando os modos de ver e interagir/perceber com a paisagem e com o outro, incitando 

um olhar fotográfico mais sensível para as outras visualidades e trazendo reflexões sobre o 

mundo imagético no qual estamos inseridos. Assim pensamos que longe de ser uma pesquisa 

encaixotada em verdades e em resultados científicos, esperamos aqui que estes estudos se 

ramifiquem, sejam mais potentes em experiências do que em informações, tragam 

suscitações, conflitos, questionamentos e empoderamentos para que a pesquisa não se torne 
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estática no tempo, engessando assim toda uma pluralidade de conhecimento. Descreveremos a 

seguir os processos e resultados das oficinas geradoras deste artigo. 

 

Oficina na V Semana de Artes no curso de Teatro-IFCE  

 
A oficina de Fotografia Cega aconteceu na V Semana de Artes organizada pelo Curso 

de Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará- Campus Fortaleza nos dias 31/03 e 

01/04 com duração de três horas cada dia. A oficina contou aproximadamente com vinte 

participantes e foi uma troca de experiência bastante positiva, uma vez que alguns deles não 

tinham tanta prática com fotografia, entretanto trouxeram para o grupo experiências 

relacionadas ao corpo o que agregou bastante conteúdo para a pesquisa. Os dois dias de 

oficina foram divididos a partir de dois temas-chave: a fotografia enquanto produtora de 

visão, abordada no primeiro dia, e a fotografia enquanto produtora de outras visualidades no 

segundo dia. No primeiro dia foi construída com o grupo a câmera escura (brinquedo óptico 

que capta uma imagem invertida da realidade), a partir disso houve uma reflexão sobre como 

a fotografia desde então é ensinada a partir somente da visão. Um dos participantes falou que 

a fotografia parece está cada vez mais sendo experimentada a partir da visão, prova disso são 

os celulares touchscreen que, com sua superfície lisa, só pode ser acionado determinado botão 

se o usuário visualiza o ícone desejado. Na discussão foi falado também a necessidade atual 

de se registrar fotografias e de como é importante uma educação para o fazer e ler imagem 

pois só assim pode-se haver uma consciência na produção imagética.  
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Criação da Câmera escura 

 
Foto autoral 

  
No segundo dia de oficina o objeto da pesquisa aproximou-se da oficina, houve uma 

vivência prática com a fotografia cega. De início, numa roda de conversa falamos 

rapidamente de algumas estruturas básicas na câmera que tornam a técnica fotográfica 

possível: o ISO, obturador e diafragma: estes por muitas vezes são ensinados a partir da visão. 

Com isso fomos analisando e desconstruindo como essas estruturas poderiam ser ensinadas de 

maneira que todo o corpo pudesse participar no momento do ato fotográfico. Assim pudemos 

pensar que os outros sentidos como a audição o olfato e o tato também podem ser importantes 

na escolha dessas estruturas, pois também são capazes de perceber a espacialidade a 

temperatura e as formas do local ou pessoa a ser fotografada. Assim o corpo não é submisso à 

visão no ato fotográfico, mas potente na sua completude. Após todas essas reflexões se deu 

inicio a prática da fotografia cega: a sala foi dividida em grupos e, foi sugerido que fizessem 

três fotos das suas sensações ao caminhar pelo espaço com os olhos vendados, enquanto o 

restante do grupo serviria de apoio e guia para quem estava vendado. Na atividade pontos de 
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fundamental importância para o estudo acerca da educação de outra possibilidade fotográfica 

foram observados, agregaram para a pesquisa mais força e serão colocados a seguir: 

Ao observar os participantes vendados fotografarem os espaços do IFCE, foi perceptível 

o quanto o corpo se faz presente no instante fotografado afinal a todo o momento quem estava 

vendado se curvava, abaixava, caminhava em passos curtíssimos sentindo o chão com o pé, 

tateando e reaprendendo um espaço já tão conhecido por eles visualmente. O corpo pulsava 

antes de qualquer desejo de fotografar, alguns colando os ouvidos na câmera buscavam 

escutar o mecanismo funcionando na hora do “click” e pareciam resignificar a posição do 

fotógrafo tradicional ao grudar o olho no visor. Outros criavam relações com outros alunos do 

campus do IFCE ao escutarem suas vozes, tocarem seus rostos e pedirem que falassem mais 

alto para que o som fosse usado como guia de enquadramento da foto. Além da relação entre 

fotógrafo e fotografado pôde se perceber também uma relação entre o fotógrafo e seu guia, 

relação esta que hora era estabelecida por conversas, hora por um braço que agarrava o guia 

ou pela independência ao permitir-se a uma “deriva cega”, confiando ao guia somente 

possíveis riscos de tropeções e quedas.  

Por fim, foi feito uma troca das experiências vividas e de exibição das fotografias 

registradas, assim foi possível trazer para o público as questões acima citadas no instante do 

ato fotográfico bem como poder refletir que neste exercício a preocupação nas sensações são 

maiores que a de manter a estética tradicional da fotografia, uma vez que várias fotos saíram 

borradas sub ou superexpostas de luminosidade.  
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Fotografia cega 

 
Foto de Kekel Abreu (participante da oficina) 

 
 
Metodologia e Resultados 

 
 Longe de resultados da ordem quantitativa, esta oficina buscou muito mais 

resultados qualitativos para os questionamentos antes feitos sob forma de fundamentações 

empíricas. Para isso nos apropriamos da a/r/tografia como metodologia na realização desta 

atividade. Esta metodologia busca, segundo Dias e Irwin (2013) uma aproximação com a 

pesquisa qualitativa, colocando a criatividade como principal ativador para os processos de 

ensino/aprendizagem, neste processo se “enfatiza a identidade do artista, do pesquisador e do 

professor” (DIAS e IRWIN, 2013, p 15). Assim, entendemos que nesta metodologia as 

práticas artísticas e pesquisas estão atravessados e se atravessam pela experiência do ensinar. 

Instigamo-nos trabalhar com a a/r/tografia nestas atividades, pois esta se aproxima 

também dos processos de pesquisa das ciências sociais onde se privilegiam o diálogo, 

mediação, se aproxima dos sentidos e do corpo como produtor de visualidades. Assim 

1339



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
concordamos com DIAS e IRWIN quando falam que nesta prática metodológica “o processo 

de investigação torna-se tão importante, às vezes até mais importante, quanto a representação 

dos resultados alcançados”. (DIAS e IRWIN, 2013, p 29). 

Não podemos dizer se as pessoas aprenderam ou não a fotografia cega, e nem era de 

nossa pretensão isso, mas podemos dialogar com as reflexões acerca da fotografia que 

atravessaram os participantes durante o evento. Percebemos que esta atividade foi de 

fundamental importância e trouxe principalmente uma outra visão para o olhar fotográfico, 

isto pode ser comprovado na fala de um dos participantes que afirmou a força dessa atividade 

frente aos modos ainda comuns de se perceber a fotografia, para ele essa atividade abria 

possibilidades também para a inclusão no ensino das Artes Visuais e ao comentar que no seu 

curso existe uma aluna cega, completou que a oficina tornou possível compreender um mundo 

a partir dos outros sentidos e entender melhor as necessidades dessa aluna. Outra participante 

sentiu-se contemplada com a possibilidade de poder discutir o corpo, sua matéria prima de 

pesquisa, dentro da fotografia e sugeriu uma próxima atividade mais prolongada. Como toda 

atividade desenvolvida, esta também teve alguns percalços que necessitam avaliação para um 

aprimoramento cada vez maior da abordagem metodológica. Um deles tem a ver com os 

poucos equipamentos obtidos em sala, o que em geral ocorre com oficinas de fotografia; e 

outro da ordem técnica: um projetor não funcionou. Para o primeiro existe uma solução 

menos idealista das coisas, tendo em vista que mesmo que a fotografia tenha se 

democratizado o acesso a seus equipamentos mais profissionais ainda é bastante difícil. Para 

isso entendemos que trabalhar com câmeras de celular e fotografia artesanal é uma 

possibilidade viável. Para o segundo percalço a solução é da ordem do planejamento, pois ter 

um segundo plano para esses momentos sempre é importante e fazem do educador um sujeito 

mais seguro dos contratempos que aparecem pelo caminho. No mais entendemos que os 

objetivos da atividade foram alcançados e que o ensino da fotografia a partir dos outros 

sentidos e com base na experiência é sim possível e merecido num mundo ainda tão pouco 

percebido pelo corpo. 
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Considerações 

 
Consideramos que poder transitar entre a teoria e a pratica nos processos de formação 

inicial em Licenciatura em Artes Visuais, levar a pesquisa artística para o campo docente em 

experiências como a apresentada, enriquece os processos de formação do futuro professor.   

As experiências vividas nesta oficina ministrada no curso de Licenciatura em Teatro do 

Instituto Federal do Ceará confirmam a importância de uma educação voltada para a imagem 

e mais ainda uma educação que seja potente nas experiências e não na informação. Esta ação, 

nos ajuda a repensar as formas de ver o mundo, essenciais na construção de uma sociedade 

mais sensível em cheiros, tatos, sabores, sons e visões. Repensar um corpo pulsante num 

mundo onde este se atrofia diante de tantas informações é acreditar numa educação que assim 

como as paixões e experiências, nos tocam, nos acontecem e nos preenchem de saberes sem 

que estes nos esvaziem.  
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AÇÕES VOLTADAS PARA FRUIÇÃO DE ARTES VISUAIS POR 

DEFICIENTES VISUAIS 
 

Luís Müller Posca 1 - UFRR 
João Henrique Lodi Agreli 2 - UFU 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
Resumo 
Este artigo propõe demonstrar a existência de recursos que possibilitem a fruição em Artes Visuais por 
pessoas não visuais em instituições museológicas e culturais. Considerando-se o princípio de que a 
Arte está ligada aos sentimentos humanos, muitos acreditam que, por não enxergar, essa pessoa está 
excluída daquilo que se refere à poética visual. Defendemos em nossa pesquisa que, por intermédio de 
recursos artísticos e tecnológicos, pessoas não visuais também podem apreciar obras de Artes Visuais. 
O ponto de partida deste estudo foram três ações culturais ocorridas no ano de 2015 com a intenção de 
proporcionar a essas pessoas a possibilidade de apreciar de forma tátil pinturas adaptadas, em sua 
maioria, confeccionadas por intermédio de impressoras 3D. O recorte deste artigo abordará as ações 
ocorridas fora do contexto escolar, que serviram de inspiração para criação de um método didático-
pedagógico de ensino de Artes Visuais com pranchas táteis para alunos não visuais da Educação 
Básica (projeto de Mestrado do autor). Diante da ausência de um parâmetro atual para a adaptação 
curricular no ensino de Artes Visuais para cegos e de livros que possam auxiliar o docente na 
adaptação dessa linguagem artística, a pesquisa das ações apresentadas foram o pontapé inicial para se 
pensar tal material didático adaptado para escolas, inspirado nas iniciativas que estão acontecendo fora 
do contexto educacional formal, a fim de que a inclusão, nesses casos, ocorra de maneira mais eficaz e 
autônoma. 
Palavras-chave: Arte Inclusiva, Apreciação, Invisualidade. 

Introdução 

A proposta da inclusão escolar é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), no seu art. 58, cap. V, que institui a Educação Especial 

como “modalidade escolar para educandos portadores de necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996). 

                                                 
1 Mestre em Artes pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor Assistente do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais do Centro de Comunicação, Letras e Artes da Universidade Federal de Roraima – UFRR. E-mail: 
luis.posca@ufrr.br 
2 Doutor em Arte e Tecnologia pela Universidade de Brasília. Professor Adjunto do curso de graduação em Artes 
Visuais, bacharelado e licenciatura e Professor nos programas Acadêmico e Profissional de Pós-graduação em 
Artes do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. E-mail: agreli@hotmail.com 
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Diante da redação dessa legislação, que, em 2017, completa vinte e um anos, avanços 

foram feitos, mas falhas persistem diante das possibilidades que tais adaptações curriculares 

citadas na legislação proporcionam às redes de ensino públicas do País.  

Encontramos em Caiado (2006, p. 34), também, os seguintes questionamentos acerca 

da ausência do direito a uma educação especial que vai além de apenas incluir o aluno 

deficiente no ambiente escolar: 

A luta pelo direito à educação se encerra na garantia da escolaridade? Não 
precisamos nos perguntar sobre qual tem sido a função dessa escola? Qual o papel 
que a educação tem exercido na reprodução da exclusão social? Bastam altos índices 
de inclusão do aluno deficiente no ensino regular ou podemos, com os altos índices, 
discutir os princípios, os fins e a função da educação? 

Podemos reafirmar que tais questionamentos permanecem atuais. Será que os 

avanços feitos com a regulamentação da inclusão escolar foram de fato significativos? Ou 

garantir a inclusão dos discentes apenas para estatísticas é o que vem acontecendo? Trago 

essa discussão a princípio, a fim de que possamos pensar no ensino de Arte para deficientes 

visuais. Incluir o discente não visual em uma aula de Artes Visuais, sem maiores recursos que 

possam, de fato, fazê-lo compreender e fruir sobre as obras de arte apresentadas em sala de 

aula não seria reproduzir uma exclusão social? Qual função a aula de Arte vai exercer na 

educação desse aluno? 

De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss (2009), a palavra “apreciação” 

significa “gostar de, admirar, prezar, avaliar, julgar”; assim, o ato de apreciar está comumente 

ligado ao sentido da visão. Defendemos que o ensino de artes visuais também é pertinente aos 

alunos que não dispõem do recurso visual e que é um direito que esse discente possa desfrutar 

de momentos de fruição sobre as obras de artes visuais, não apenas de forma oral, como 

geralmente acontece, mas utilizando-se de seus outros sentidos, como canais multissensoriais 

capazes de promover uma apreciação adaptada às suas condições. Nesse sentido, explicita 

Duarte (2011, p. 22): 

As palavras da nossa língua falada e escrita e os objetos do mundo possuem 
significado na nossa vida quando, e se, para essas palavras e coisas existem na nossa 
mente padrões neurais, imagens mentais, que a elas correspondem, preenchendo-as 
de sentido. 
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Assim, entendemos que aquele indivíduo que não tem memória visual precisa se 

cercar de recursos sensoriais que possam ativar em sua mente o sentido necessário para o 

entendimento de um objeto ou uma obra visual, e não só ouvir a percepção oral e escrita de 

outrem. Para demonstrar a possibilidade desse ensino multissensorial, buscamos ações fora do 

ambiente escolar que atestam a possibilidade de se proporcionar situações de apreciação de 

obras de artes visuais para pessoas deficientes visuais. Tais ações foram o ponto de partida 

para se pensar em um material didático adaptado e pertinente para o ensino das obras de arte 

em ambiente escolar da educação básica, já que, no caso do ensino da arte para o deficiente 

visual, o docente não conta com nenhum tipo de material de apoio (livro didático de arte 

“tátil” com imagens em alto relevo ou pranchas em 3D) para ser utilizado nas classes de 

educação básica.    

A importância, de se desenvolver as potencialidades dos alunos não visuais em Arte, 

não fica restrita apenas à inclusão dos discentes, mas também à inserção dos docentes de arte; 

daí a necessidade de haver materiais de apoio ao professor da disciplina com métodos e 

técnicas para se trabalhar as artes visuais com alunos não visuais.  

Nesse sentido, este artigo apresentará ações ocorridas fora do contexto escolar 

norteadoras para se pensar a confecção de um método didático-pedagógico capaz de propiciar 

uma experiência artística dentro do ambiente escolar para alunos não visuais. 

Panorama de ações voltadas à Fruição de Obras de Artes Visuais por Deficientes Visuais 

Constatamos que, fora do âmbito educacional, instituições, museus e ONGs estão 

utilizando recursos tecnológicos para promover ações ou exposições no sentido de incluir o 

deficiente visual no mundo das Artes Visuais. Essas três ações que serão apresentadas foram 

escolhidas por terem grande repercussão, bem como por se utilizarem de tecnologias 

modernas para inclusão de espectadores antes considerados inaptos a adentrar espaços 

artísticos e expositivos. 

As duas primeiras ações apresentadas têm como suporte o uso tecnológico de 

métodos de impressão em 3D, utilizando as Impressoras 3D como ferramenta de apoio para 

que os espectadores possam fruir as obras de arte adaptadas, principalmente por intermédio do 
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tato. A terceira ação ocorreu no Brasil e utilizou métodos inovadores: maquetes táteis, 

audiodescrição, entre outros recursos, com a proposta de proporcionar, ao público não visual, 

diversos meios sensoriais para que esses espectadores pudessem adentrar o campo da fruição 

estética das pinturas artísticas. Essa última ação utilizou como recurso tátil “pranchas 

visuais”, fabricadas em resina através de um processo artesanal por um artista plástico da 

cidade de São Paulo. 

Exposição “Hoy toca el Prado” 

Fig. 1 Apreciação tátil no Museu do Prado. 

 
Fonte: Museum (2015). 

Em 2015, foi realizada, no Museu do Prado, em Madri (Espanha), a inovadora 

exposição “Hoy toca el Prado”, voltada para o público não visual. Na mostra, o convencional 

aviso de “proibido tocar” foi dispensado, permitindo, assim, que o espectador pudesse 

contemplar, por meio do tato, seis famosas réplicas de obras de arte, em alta definição e em 

três dimensões, dos seguintes pintores: Leonardo da Vinci, El Greco, Francisco Goya, 

Correggio, Velázquez e Hamen y León. Para tornar possível a criação dessas reproduções, a 

empresa espanhola Durero criou um novo método de impressão chamado Didú, por meio do 

qual essas obras ganharam texturas para propiciar a apreciação por meio do toque 

(MUSEUM, 2015). No release de imprensa do Jornal The New York Times, elaborado à 

época, podemos compreender como funciona tal método: 
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Começando com uma foto em alta-resolução da pintura, os funcionários na Durero 
selecionam texturas e acessórios que fazem aumentar o sentido para os cegos. 
Depois, eles criam a impressão, com uma tinta especial, e, então, usam um processo 
químico para adicionar volume para o que seria uma reprodução em planos. Como 
parte do processo químico, luz ultravioleta é aplicada na tinta especial, assim, a 
pintura ganha alguns milímetros de volume, enquanto mantém as cores da tinta 
“como se você adicionasse fermento a um bolo”. Sr. Pérez Suescun diz que cada 
trabalho exposto no Prado custou cerca de $6,680 (MINDER, 2015, tradução 
nossa).3  

A técnica Didú pode ser associada ao que é mostrado nos estudos de Duarte (2007), 

que faz uso do método “Esquemas gráficos tátil-visuais”, em que é trabalhado o ensino de 

desenho para crianças não visuais. Esse método foi criado a fim de ensinar os esquemas 

pictográficos de figuras simples, de modo que a pessoa não visual passa a representar esses 

pictogramas em seus desenhos. A autora afirma a importância de se manter, nas imagens 

táteis bidimensionais apresentadas aos cegos, as principais características visuais formais dos 

objetos, evidenciando os componentes gráficos que melhor os representam, procedimento 

similar ao da impressão Didú. 

Fig. 2 Textura da impressão. 

 

Fonte: Museum (2015). 

                                                 
3“Starting with a high-resolution photo of the painting, employees at Durero select textures and features that 
make sense to enhance for the blind. Next, they create a print, with a special ink, and then use a chemical process 
to add volume to what would otherwise be a flat reproduction. As part of the chemical process, ultraviolet light is 
applied to the special ink, so that the print gains a few millimeters of volume while maintaining the colors of the 
ink, “like if you would add baking powder to a cake,” Mr. Pérez Suescun said. Each work displayed at the Prado 
cost about $6,680.” (MINDER, 2015, Tradução nossa.). 
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Nessas duas situações, entendemos que a preocupação em selecionar os componentes 

gráficos que melhor representem o objeto de análise é fundamental para o entendimento do 

espectador que não conta com a visão. 

Cada pintura exposta no Museu do Prado demandou quarenta horas de trabalho, 

resultando em uma versão similar ao quadro original. Além da apreciação tátil, os 

espectadores contavam com o recurso da audiodescrição e informações complementares em 

Braille (MUSEUM, 2015). 

Projeto “Unseen Art” 

Fig. 3 Monalisa tátil produzida pela impressora 3D. 

 
Fonte: Unseen Art (2016). 

Em novembro de 2015, na Finlândia, foi lançado o primeiro projeto inteiramente 

gratuito de Arte em impressoras 3D para pessoas não visuais ou com problemas de visão. 

Esse projeto foi intitulado Unseen Art (Arte Invisível), criado por Marc Dillon. O designer 

Finlandês enfatiza a maravilha que é possibilitar a deficientes visuais a percepção tátil do 

sorriso de Monalisa, dos girassóis de Van Gogh e tantas obras famosas que pessoas não 
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visuais sonham em querer poder construir de forma mais clara. Dillon (2015) afirma que há 

muitas pessoas que ouviram falar, durante toda a sua vida, de quadros clássicos famosos, mas 

poucas tiveram o privilégio de tocá-los. Com o seu projeto, as pessoas podem “experimentar” 

esses quadros pela primeira vez, revolucionando, assim, a advertência do “proibido tocar”, 

típica dos espaços da Arte (CORREIA, 2015). 

Nesse projeto, a ideia é a criação de peças que tenham proporção e qualidade 

suficientes para ficarem expostas em museus, bibliotecas e estabelecimentos públicos ou 

privados. Embora essa ideia se assemelhe à do Museu do Prado, Dillon vai além, e pretende 

criar uma compilação on-line de modelos digitais em 3D de quadros famosos, de forma que 

colaboradores e artistas, de todo o mundo, com experiência em criações em três dimensões, 

possam também contribuir submetendo suas interpretações em 3D de obras clássicas ou de 

suas próprias criações artísticas, para que em qualquer lugar pessoas consigam imprimir 

modelos táteis desse banco de obras (CORREIA, 2015; SOARES, 2015). 

Na prática, o trabalho também se inicia com uma fotografia em alta resolução da 

pintura a ser trabalhada. Já no software de modelagem em 3D, cria-se uma nova versão da 

pintura, agora, destacando as profundidades e os detalhes que possam ser sentidos pelo tato 

das pessoas não visuais. 

Na impressora 3D, a obra adaptada pode ser confeccionada com diferentes materiais 

como: plástico, metal, arenito, resina, cerâmica (SOARES, 2015). A imagem escolhida como 

divulgação do projeto foi a reprodução do quadro “Monalisa” do renascentista Leonardo da 

Vinci; nessa iniciativa, somente a personagem é retratada, excluindo-se a paisagem de fundo, 

resultando em uma versão diferente da apresentada pelo Museu do Prado. Além do projeto, 

lançaram, também, uma campanha de arrecadação de fundos on-line para manutenção da 

iniciativa na plataforma IndieGoGo4 com o objetivo de arrecadar 30 mil dólares para 

viabilizar a criação das peças. 

                                                 
4É um popular serviço de crowdfunding que reúne projetos de diversas áreas para pedir apoio financeiro. São 
milhares de startups que participam de campanhas no site, todos os anos, para obter contribuição diretamente de 
quem vai comprar o produto quando for lançado (TECHTUDO, 2014). 
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Sentir pra ver: gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo 

Fig. 4 Estudo para cabeça de caipira de Almeida Júnior em versões adaptadas. 

 
Fonte: Arte-Inclusão (2016). 

 
O Arte-inclusão (consultoria em Ação Educativa e Cultural), com o apoio do Núcleo 

de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo, por meio do Programa Educativo 

para Públicos Especiais (PEPE5), apresentou, também em 2015, a exposição Sentir pra ver: 

gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo. Essa mostra foi inteiramente preparada dentro 

das especificações de acessibilidade sensorial universal. 

Nessa ação, encontramos apenas adaptações de obras de arte que retratam a arte 

brasileira. De acordo com Arte-Inclusão (2015), as 14 obras da exposição têm uma 

                                                 
5 O Programa Educativo Públicos Especiais (PEPE) do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado é um 
trabalho voltado para grupos especiais, compostos por pessoas com limitações sensoriais, físicas e intelectuais, e 
também para grupos inclusivos compostos por pessoas com e sem essas limitações, e tem como objetivo 
possibilitar a acessibilidade física e sensorial aos espaços expositivos da Pinacoteca. O programa visa introduzir 
e ampliar aos públicos especiais o conhecimento e a percepção da arte e da produção artística brasileira do 
século XVII à atualidade, possibilitando e incentivando o acesso de todos os visitantes a esse importante 
patrimônio cultural (ARTE-INCLUSÃO, 2015). 
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abrangência temporal que vai do final do século XIX a meados do século XX de artistas 

como: Almeida Júnior, Di Cavalcanti, Pedro Alexandrino, com temáticas variadas: paisagens, 

retrato, abstração, natureza morta e cenas. 

De acordo com a curadora Amanda Tojal: 

Os temas representados na mostra foram organizados segundo uma leitura 
comparativa entre obras com temáticas semelhantes, representadas, porém, de 
formas diferentes, ampliando, desse modo, as relações e significados que essas obras 
poderão suscitar nos visitantes (ARTE-INCLUSÃO, 2015).  

O que chama a atenção nessa exposição é a variedade de canais sensoriais que foram 

utilizados na adaptação das pinturas. Além da reprodução das imagens, o espectador contava 

com maquetes táteis que reproduziam fielmente os elementos presentes na imagem original. 

Isso pôde ser observado na Figura 4, em que temos a cópia de uma representação da obra de 

Almeida Júnior, feita por meio de uma prancha em resina, para apreciação tátil, além de uma 

maquete com o busto que reconstitui a mesma personagem retratada na pintura, obedecendo a 

todas as características da expressão facial da obra original. Percebe-se, inclusive nos tecidos, 

todos os vincos encontrados na pintura, representados no busto tridimensional. 

Além das maquetes, todas as obras eram acompanhadas por essas pranchas visuais6, 

compondo, assim, mais um elemento no momento de apreciação do deficiente visual. De 

acordo com Arte-Inclusão (2015): 

Foram elaborados para essa exposição recursos de apoio multissensoriais, como 
reproduções em relevo, maquetes, extratos sonoros, poemas e textos investigativos, 
sendo estes últimos disponibilizados em dupla leitura (tinta com letras ampliadas e 
Braille) para pessoas com deficiências visuais. 

  

 

                                                 
6 Essa “prancha visual” é construída artesanalmente pelo artista plástico José Alfonso Ballestero Álvarez, cujo 
processo de construção acontece todo manualmente: após a escolha da obra, o artista seleciona quais elementos 
do quadro vão ganhar as texturas. Um molde é criado por meio de um processo escultórico, obedecendo-se à 
quantidade de milímetros que se pretende ter de textura na prancha final. Finalmente, após a criação do molde 
com resina, este é preenchido e é retirada a prancha de apreciação tátil da imagem. Segundo o artista, no Brasil, 
ele é a única pessoa que constrói esse tipo de material adaptado (informação cedida pelo autor das pranchas ao 
pesquisador, 2017). 
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Fig. 5 Detalhe da prancha visual. 

 
Fonte: Arte-Inclusão (2016). 

Tudo isso seguiu os critérios de acessibilidade para estimular e ampliar o 

conhecimento e a apreciação da arte utilizando todos os sentidos. 

Após traçarmos esse panorama de ações voltadas à apreciação de artes visuais por 

pessoas não visuais, demonstramos a viabilidade de adaptações que são capazes de levar a 

pessoa que não enxerga a entrar em contato com obras de arte por meio de outros recursos 

sensoriais. Trouxemos essas ações, ocorridas fora do âmbito escolar, como pontapé inicial 

para pensarmos um material didático adaptado ao aluno não visual da educação básica, a fim 

de que ele possa, nas aulas de arte, participar dos momentos de apreciação de pinturas 

juntamente com os demais alunos.  
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Considerações finais 

A garantia da inclusão nas escolas de ensino regular foi uma grande conquista para 

as crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Todavia, de nada adianta incluir essas 

crianças em um sistema de ensino sem que haja uma preparação, adequação profissional e 

material que as acolha de forma adequada. Foi nesse sentido que nos lançamos ao desafio de 

realizar esta pesquisa, a fim de que encontrássemos ações concretas que pudessem embasar 

um método didático-pedagógico para ser utilizado no espaço escolar com o objetivo de 

mostrar aos alunos que apresentam algum tipo de deficiência (em nosso caso, os alunos 

deficientes visuais) que eles também são sujeitos que fazem parte do contexto escolar, sem 

prioridades ou ficar à margem: todos são, nas suas diferenças, sujeitos iguais. 

 Foi importante que encontrássemos fora do âmbito escolar essas ações que se 

preocupam com a questão da Arte adaptada às condições das pessoas não visuais para pensar 

essas questões dentro da escola. Utilizando-se de métodos artesanais, como maquetes e 

pranchas, ou métodos tecnológicos, como os desenvolvidos com a impressora 3D, 

constatamos que, em diversos locais, deficientes visuais podem criar suas relações com a 

pintura por meio de suas próprias experiências e, dessa forma, apreciar à sua maneira essas 

obras que antes eram conhecidas apenas a partir do ponto de vista de outras pessoas.  
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AINDA SOBRE A EDUCAÇÃO DO NÃO-ARTISTA: REFLEXÕES 

SOBRE UMA POSSÍVEL INICIAÇÃO À ARTE CONTEMPORÂNEA 
POR MEIO DE NÃO-FORMAS E SUA CONCEITUAÇÃO

Italo Bruno Alves1 - UFF

Grupo de Trabalho de Ensino - GT -3

Resumo
Este artigo parte de reflexões de Alan Kaprow e de sua definição de não-artista, criado no início dos 
anos 1970, sobre as novas questões envolvidas no ensino de arte depois da conceitualismo, legado 
fundamental da arte conceitual para o surgimento de um novo tipo de propsição artística, no que 
convencionamos chamar de arte contemporânea, onde a não-forma é recorrente. Um dos problemas 
levantados por Kaprow seria o peso da tradição e o entendimento artesanal que ainda impregnava arte 
naquele momento. No Brasil, atualmente, ainda observamos a entrada de jovens artistas nas 
universidades que não fizeram a transição para as possibilidades atuais da produção de conhecimento 
visual, para uma arte que não se estrutura mais em técnicas mas em questões. Assim, abordaremos as 
implicações de uma proposta metodológica, voltada para iniciação à arte contemporânea aos jovens 
artistas universitários, gradativa e individualizada, que leva em consideração suas trajetórias 
anteriores, ao início do curso e, particularmente, o contato que já tiveram com o desenho e com 
entendimento mais morfológico da produção artística, promovendo uma aproximação autêntica com 
as questões atuais das artes visuais, contemplando a transdiciplinaridade, bem como mecanismos  para 
olhar o campo histórico da arte, de forma produtiva, a partir de uma perspectiva de interesse subjetivo. 
Estabelecendo, assim, as bases para entrada em um processo criativo livre de convenções e 
direcionado à experimentação e a ampliação do horizonte no campo das artes visuais.
Palavras-chave: Artes visuais. Conceitualismo. Ensino.

Introdução

Allan  Kaprow foi um dos primeiros artistas a levantar implicações sobre os impactos 

que o entendimento de arte conceitualista, forte legado da arte conceitual, teria para formação 

de jovens artistas. Não foi por acaso, esta atenção de Kaprow para implicações educacionais. 

Ele foi, também, de uma geração de artistas pioneiros na vida acadêmica. Graduação, 

mestrado e doutorado para artistas são particularmente relevantes na era da arte como 

conceito. A medida que a arte se distancia de seus referenciais morfológicos, afasta-se da 

1 Doutor em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Professor adjunto nos cursos de 
Bacharelado em Artes e Bacharelado em Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense - UFF. Líder e 
pesquisador no Grupo de Pesquisa Arte e Universidade UFF. E-mail: italobruno@id.uff.br
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artesanalidade e, por consequência cria uma necessidade de aprofundamento dos artistas, algo 

que a formação acadêmica pode oferecer muito bem, com sua estruturação já amadurecida em 

outras áreas de conhecimento. Assim, poderemos observar em Kaprow, a formulação do 

desafio colocado para o ensino arte contemporânea:

O maior desafio da arte Arte, em outras palavras, emergiu de sua própria herança, de 
uma hiperconsciência de si mesma e seus arredores cotidianos. Arte arte tem servido 
como uma instrutiva transição para sua própria eleminação pela vida. (FERREIRA 
& COTRIM, 2006, p.219)

Da mesma forma que Kaprow, Joseph Kosuth em seu "Arte depois da filosofia" 

evidencia uma mesma preocupação, sobre como lidar com o ensino, para jovens artistas. Se 

fingir que as questões colocadas por Marcel Duchamp não existiram, ou se abolir os meios 

morfológicos históricos da pintura e da escultura no ensino de arte. Da mesma forma que 

Kaprow, também Kosuth aponta para novos problemas para arte, em sua condição 

contemporânea, ao lidar com os fatos exuberantes colocados pela própria realidade 

tecnológica de nossos tempos. O que se torna claro, entre outros trechos, quando nos diz:

O mundo todo está aí para ser visto, e o mundo todo pode assistir de suas salas de 
estar ao homem andando na lua. Certamente não se pode esperar que a arte,  ou os 
objetos de pintura e escultura possam competir com isso em termos de experiência? 
(FERREIRA & COTRIM, 2006, p.223)

Kosuth vai além, destacando o quando a produção artística atual pode estar 

completamente desvinculada da noção tradicional de produção de obras materiais, ligadas a 

tradição morfológica, dada pela própria constituição material dos objetos artísticos nos meios 

da pintura, da escultura, do desenho. Vejamos:

Se alguém acompanhou meu pensamento (na Parte I), pode entender a minha 
afirmação de que os objetos são conceitualmente irrelevantes para a condição da 
arre.  Isso não quer dizer que uma "investigação artística" em particular possa ou não 
empregar objetos, substâncias materiais etc. nos domínios de sua investigação. 
(FERREIRA & COTRIM, 2006, p.227)
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Iniciação dos jovens artistas, antes da universidade.

No entanto, diante do hiato entre arte da tradição e a arte contemporânea, apontadas 

por Kaprow e Kosuth, o desenho ainda é o meio mais comum como porta de entrada para o 

estudo das artes, antes da universidade. Muito possivelmente pelo fácil acesso aos seus 

materiais, rituais e pelo forte apelo das raízes técnicas e representativas da tradição artística. 

Por meio de metodologias, mais ou menos fundamentalistas, ainda é muito comum que 

muitos jovens artistas interessados em arte contemporânea tenham tido um primeiro contato 

com o exercício de seu pensamento visual por meio do desenho. O desenho se fortalece como 

meio, certamente, por sua ampla participação em processos históricos, desde a pré-história, 

em suas cavernas e, mesmo até hoje nos grafites e nas tatuagens. A plausibilidade do uso do 

desenho, como forma de sustento, por parte dos jovens artistas o torna um meio que, 

simultaneamente aproxima e afasta, os iniciantes no estudo da arte em sua condição 

contemporânea. Podemos observar que o desenho tornou-se um meio artístico tão popular por 

sua capacidade  de articulação com a realidade, sendo o desenho de representação um forte 

aliado para manutenção dos princípios da tradição em jovens artistas. A representação é, 

ainda, uma forma de fácil avaliação qualitativa por leigos e que permite um reconhecimento 

rápido de "talentos artísticos". Temos então um paradoxo nesta relação dos jovens artistas, e 

sua iniciação ao campo das artes visuais. Por um lado, aproximando o raciocínio visual aos 

interessados nas artes. Mas, por outro lado, as recompensas por resultados potenciais de 

reconhecimento social e econômico, tornam os desafios atuais da arte em sua condição 

conceitualista contemporânea muito mais desafiadores e desconfortáveis. Assim, o 

desenvolvimento da habilidade de desenhar, amplia as hesitações de jovens artistas em 

abandonar a segurança da tradição fundamentada na habilidade, levando a um segundo plano 

os problemas atuais que o conceito de arte coloca para seus pesquisadores.

Assim, se por um lado o desenho torna-se a porta de entrada para os interessados em 

desenvolver seu pensamento visual, por outro lado, torna-se evidente a necessidade de 

dispositivos didáticos e pedagógicos que permitam criar pontes, transições e conexões com a 
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ampliação deste raciocínio, permitindo que jovens artistas se alinhem com os problemas 

atuais, colocados na produção de conhecimento visual. 

No entanto, não resolveria o problema de uma iniciação à arte contemporânea torná-

la tão paradigmática quanto os períodos históricos anteriores. Ao conjunto de fatores que se 

somam na iniciação de jovens artistas, deveram se integrar questões teóricas que, 

inevitavelmente, impactam na prática. Dentre estas questões epistemológicas, a noção de fim 

da história da arte e, intrínsecamente, o fato de que nenhuma diretriz histórica, estilística ou 

mesmo agregadora deva ser instaurada no lugar da tradição. Inversamente, a iniciação a 

pesquisa em arte deve permitir o frescor de toda liberdade plástico-formal e conceitual que 

forma conquistadas em todo percurso de processos e obras que foi trilhado ao longo do século 

XX. Da mesma forma, não resolveríamos o problema de uma iniciação a arte contemporânea 

abandonando a tradição artística, tantas vezes fonte de inspiração para novas conexões. 

Podemos, então, delimitar o problema colocado para esta transição entre o jovem artista 

iniciado em desenho que chega na universidade e pretende aproximar-se de uma atualização 

dentro do campo de pesquisa da área de conhecimento das artes: I- Não  abandonar seu 

histórico de contato com a Arte e, II- Potencializar seu raciocínio visual ampliando o 

pensamento sobre o desenho e a tradição aproximando-o das instigações que vem tornando o 

campo das chamadas artes visuais de um conjunto de axiomas cada vez mais próximo da 

filosofia e sua autonomia, simultaneamente se distanciando dos problemas técnicos, que por 

séculos, ocuparam a formação, a atuação e a sobrevivência profissional dos artistas.

Da não-forma ao desenho, do desenho ao conceito

Dentre as liberdades conquistadas pela arte contemporânea, em seu 

rompimento com os paradigmas formais da arte moderna, está a possibilidade de não 

formalizar a produção artística, ou seja, não condicionar a criação com a noção de forma. As 

estruturas triangulares, circulares, quadrangulares que estiveram metodologicamente 

presentes na arte da tradição belas artes e, tornaram-se temas na arte moderna, tornam-se 

1357



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

ineficientes frente aos processos contemporâneos que, por conta de dispositivos diversos 

contam com acaso, com a vida, com a participação do público, etc. Assim, chamaremos aqui 

de não-forma este elemento volátil presente na configuração de obras contemporâneas. A não-

forma seria o intervalo de tempo em que olhamos uma nuvem e ainda não projetas algo 

conhecido nela. O desenho, por sua vez, como meio artístico vem sendo utilizado em diversas 

áreas de conhecimento, assim como na arte, primariamente, por sua capacidade de representar 

a natureza. Este legado da tradição artística clássica, permanece ainda hoje, sendo uma das 

portas de entrada para o mundo das artes visuais na formação de jovens artistas. E, embora a 

técnica e as habilidades não sejam mais características esperadas dos artistas, continuam a 

modelar a realidade dos cursos de iniciação. Mesmo após todo legado da arte moderna, onde 

expressividade toma muitas vezes o papel principal do uso do desenho. O desenho continua 

sendo ensinado, na maioria das vezes, sob a perspectiva da técnica mimética. Vale lembrar 

que entre a representação gráfica e a imagem que a inspirou, existe um campo infinito de 

formas não identificáveis mas altamente potencializadoras de expressividade. Este campo 

indecifrável entre a realidade e a representação chamaremos aqui de não-forma. Não-forma 

seria, então, a imagem gráfica que não representa algo. Não-forma seria um campo potencial 

de expressividade, utilizada como metodologia na tradição representativa, como podemos 

observar na recomendação de Da Vinci:

Você deve olhar para certas paredes manchadas de umidade ou para pedras de 
cor desigual. Se tiver que inventar fundo de quadro, poderá ver nessas 
paredes e pedras a semelhança de paisagens divinas, adornadas com 
montanhas, ruínas, rochedos, florestas, grandes planícies, colinas e vales de 
maior variedade. (GOMBRICH, 1986, p.185)

A busca contínua que fazemos por formas conhecidas nas nuvens, nas 

manchas, nnos materiais é o reflexo de uma formação secular do olhar, direcionada para a 

representação. Assim, tornar a não-forma em si algo digno de ser lido é um ato revolucionário 

frente à tradição secular acadêmica. A possibilidade de ler a não-forma, ou seja, de estabelecer 

sentido em manifestações gráficas sem exigir delas que sejam análogas à natureza permite 
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atualizar o campo do desenho com o olhar contemporâneo, mais interessado em processos que 

em um fim formal. Assim, se o desenho representativo encerra sem uso na semelhança com a 

natureza, a leitura não-formal de manifestações gráficas se aproximará com questões. Estas 

questões, por sua vez, irão articular a invenção gráfica com possibilidades inventivas 

expressivas ou conceituais, permitindo que exista uma articulação entre grafismo e arte 

contemporânea.

Aqui, no contexto de nossa metodologia onde a não-forma será deflagadora para 

gerar conexões com o modo de artepensamento contemporâneo, fundamentado em questões e 

não mais em técnicas, serão utilizados dos exercícios, a saber:

1. Riscar dez folhas de papel até preencher completamente o espaço de cada uma das 

folhas,  este é o primeiro comando metodológico. Este exercício, originalmente, pertence de 

forma preliminar ao relaxamento da mão, no método de desenhar com lado direito do cérebro 

de Betty Edwards, ele é uma preparação. Aqui, utilizaremos estas dez folhas lado a lado para 

extrair delas a maneira como o estudante entende ocupação do espaço mas, também, e 

fundamentalmente, como seu gesto espontâneo se estrutura para esta ocupação espacial do 

papel: a recorrência de gestos gráficos espontâneos, a quantidade de fundo branco do papel 

que fica em branco e qualquer outra particularidade expressiva que se destaque.

2. Gestos espontâneos na argila. No trabalho Gesto Arcaico de Celeida Tostes, a 

artista oferece aos seus voluntários, pequenos cubos de aproximadamente 10x5x3cm e pede 

para que "apenas imprimam seu gesto e soltem". O plano da artista era obter apenas o registro 

espontâneo do bojo da mão, sem nenhum tipo de ajeitamento da forma obtida. Celeida 

contrapunha jeito  - uma ação corretiva; ao gesto - uma ação espontânea. Na obra de Celeida, 

todos os bojos de mão impressos na argila eram instalados lado a lado em uma parede pintada 

com óxido de ferro. No repertório de Celeida, cada sujeito que imprimiu o gesto era diluido 

em um grande todo, reinterando a universalidade e a ancestralidade da relação do homem com 

o barro. Aqui, solicita-se aos participantes que utilizem 4 quilos de argila para realizar uma 

ação análoga aos voluntários de Celeida, porém, desta vez, realizando repetidamente a mesma 

ação de registro espontâneo do bojo da mão. Ao contrário da universalização que a instalação 
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de Celeida, obtemos, uma particularização do modo como cada sujeito imprime seu gesto: 

força, torção ou não, vazados no barro ou não, quantidade de massa são elementos altamente 

variáveis de uma pessoa para outra. A observação da repetição do gesto em quarto quilos de 

argila permite extrair um modo específico de lidar com a matéria tridimensional.

3. Em busca de invariantes. O conjunto de registros dos dois exercícios anteriores é 

bastante significativo. De forma espontânea, dez folhas riscadas até o total preenchimento do 

papel e quatro quilos de argila com registros do bojo da mão. Dispondo cada uma das peças 

lado a lado algo surge, o olhar instintivamente encontra uma recorrência, uma forma 

particular de gesto gráfico e tridimensional. Em grupo, a observação dos conjuntos realizados 

por cada pessoa evidenciam a forma como são absolutamente particulares mesmo tendo 

surgido a partir de um comando único. O processo prossegue, então, tendo como objetivo 

NOMEAR esta maneira particular de cada indivíduo. Qual operação plástica se torna 

recorrente no conjunto disforme de traços e gestos? Assim, o conjunto de particularidades 

plástico-formais são NOMEADAS por uma ação. Embora uma palavra não possa conter todas 

as informações que as não-formas no papel e na argila possam nos dar, esta palavra se torna 

uma sinal que evoca o que foi lido visualmente no conjunto materializado no exercício. Esta 

etapa só pode ser finalizada depois de um consenso cristalino com o participante. É preciso 

chegar a uma palavra-conceito nesta nomeação da invariente que, realmente, provoque uma 

sensação de pertencimento. Este nome dado a invariante será o elo entre plástica e conceito, 

entre matéria e questão de trabalho. A sensação de uma nomeaçao eficaz permitirá um salto 

dos parâmetros plático-artesanais (que fundamentam o sistema de pensamento de artístico 

Belas Artes) para uma outra forma de conexão e agregação de conteúdos e interesses, desta 

vez, centrados em uma questão imaterial que poderá estabelecer relações originais ao 

pensamento artístico mas, ainda, promovendo inter ou transdiciplinaridade com outros 

campos de conhecimento.

4. Ampliação de horizontes. Nesta etapa, os participantes do processo são 

estimulados a fazer buscas em uma pesquisa horizontal, ou seja, fora do campo das artes. 

Desde os buscadores tradicionais da internet mas, também, de bibliotecas. No caso de 
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bibliotecas universitárias, uma busca horizontal por uma questão pode levar a áreas, pesquisas 

e recortes que irão articular o NOME-CONCEITO obtido na etapa anterior. Para o caso de 

jovens artistas universitários, o encontro com outra área de conhecimento pode levar a uma 

profunda oxigenação nas formulações de propostas artísticas, ampliando efetivamente o 

repertório critativo.

5. Verticalização da questão. Nesta etapa são apresentadas para o participante do 

processo as obras de referência que podem se relacionar com o NOME-CONCEITO 

detectado na etapa 3. Obras da tradição grego-romana em seus desdobramentos seculares até 

o final do século XIX, obras modernas e obras contemporâneas são organizadas e 

aparesentadas segundo o NOME-CONCEITO conciliado com o participante do processo.

6. Formulação de proposições. Nesta última etapa, os participantes do processo irão 

formular suas proposições artísticas tendo como questão instigadora o NOME-CONCEITO 

observado na etapa 3, agregando ainda, o repertório transdisplinar da etapa 4 e estabelecendo 

um posicionamento em relação ao campo histórico de sua questão de trabalho, conforme lhe 

foi apresentado na etapa 5.

Considerações finais

Possivelmente um dos legados que este processo prático-teórico, fundamentado fora 

da expectativa das criação por meio de formas, ou seja, criando um campo de observação de 

não-formas, seja a expectativa de levantar algumas possibilidades para formação de artistas 

que não tenha obrigatoriamente que sguir um percurso cronológico. Em outras palavras, a 

possibilidade de fazer uma iniciação à arte contemporânea onde não se ensine antes os 

processos da academia belas-artes, nem sobre os interesses modernos. Por meio da 

valorização de processos e não de formas, valorização de questões e não de história. Assim, 

poderíamos, quem sabe, nos aproximar de um processo de ensino onde as questões levantadas 

por Allan Kaprow em seu conceito de não-artista comecem a ocupar espaço não mais nos 

textos de artistas experimentais  mas nos processos acadêmicos universitários para jovens 
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artistas estudantes universitários, onde, ainda, os processos individuais são compartilhados em 

conversas em grupo. Assim, cada um dos estudantes acompanha o surgimento do NOME-

QUESTÃO de seus colegas, bem como seus resultados nas pesquisas horizontais e verticais e, 

ainda, conhecem os resultados finais do processo de todos os outros participantes. 

Este processo vem sendo aplicado aos calouros do Bacharelado em Artes da 

Universidade Federal Fluminense, na disciplina EXPERIMENTOS POÉTICOS COM 

MATERIAIS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS, vem sendo um mecanismo de aproximação 

dos estudantes recém ingressos com o perfil contemporâneo das artes e surgiu a partir da 

detecção de uma forte angústia dos estudantes em abandonar as ideias tradicionais e 

artesanais de arte que trazem para se engajar em um pensamento mais amplo sobre arte na sua 

condição atual, descrita na introdução deste texto e, portanto, exigem dos estudantes um 

posicionamento amadurecido sobre a condição atual da produção de conhecimento em arte.
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Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
O presente artigo tem por objetivo promover reflexões pedagógico-artísticas sobre o uso da tecnologia 
no ensino de artes visuais e nas produções artísticas. Pretendemos em nosso trabalho mencionar alguns 
autores que utilizam a tecnologia em suas obras de arte, assim como fazer uma breve análise da 
proposta de cada artista. Sabemos que a tecnologia é uma realidade presente em várias áreas, na atual 
conjuntura social em que estamos inseridos é quase impossível criar algo sem recorrer às facilidades 
da tecnologia, mas para isso, é fundamental ter embasamento teórico e compreender seus potenciais e 
assim, fazer uso consciente, criativo e conceitual, principalmente, o artista e arte-educador que utiliza 
esses recursos em seus trabalhos em sala de aula, ou fora dela. A pesquisa possui duas seções 
primárias que tratam sobre o referencial teórico. Primeiramente, descrevemos o uso da tecnologia no 
ensino de artes visuais destacando algumas ideias de autores que trabalham com essa temática, e em 
seguida, descrevemos sobre a tecnologia no fazer artístico. Nessa seção selecionamos algumas obras 
de arte que trabalham com a tecnologia. Para realização da parte teórica, o artigo se sustenta, 
principalmente, nas seguintes bibliografias: Almeida (1999), Barbosa (2009), Bertoletti (2010), 
Domingues (1999), Picosque e Guerra (2009), dentre outros.  
Palavras-chaves: Tecnologias educacionais. Ensino de artes visuais. Potencial criativo. 
 

Introdução 
 

O presente texto tem a finalidade de promover reflexões de cunho pedagógico e 

artístico sobre o uso da tecnologia nas áreas citadas. Na atualidade, a tecnologia é uma 

realidade impressa em várias áreas do conhecimento, sendo quase impossível criar algo sem 

recorrer a seu uso, tendo como aporte fundamental o embasamento teórico, mas também da 

técnica e da história evolutiva dessa tecnologia, partindo da compreensão de seus potenciais 
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3 Graduada em Artes Visuais pela UFMA. 
4 Graduada em Artes Visuais pela UFMA. 
5 Mestre em Design pela Anhembi-Morumbi 
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para promover seu uso consciente, criativo e conceitual, sobretudo, o artista e arte-educador 

que utiliza tais recursos em seus trabalhos. 

A palavra tecnologia tem origem grega (tékhne+logos), cujo significado, segundo o 

Dicionário Aurélio (2001) é o “conjunto de conhecimento, especialmente princípios 

científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”. Ressalta-se que no mundo 

contemporâneo esta palavra é utilizada para designar os avanços feitos pelo computador, que 

é sim parte do processo tecnológico, mas não significa ser a informática, - a tecnologia -, mas 

parte dela. Não cabe aqui iniciar uma discussão do termo, mas mostrar os sentidos que essa 

palavra possui e indicar qual será utilizado no trabalho, no caso, a tecnologia como 

sistematização de aparelhos sofisticados para uso em processos produtivos na aplicabilidade 

de tecnologias para o ensino e a produção artística. 

A tecnologia, na acepção do desenvolvimento de nova ferramenta para determinada 

situação, emerge quando há dificuldade de resolução da situação-problema. Pode-se 

relacionar essa afirmação quando da referência à pré-história, momento em que o homem 

começou a produzir seus primeiros instrumentos para facilitar suas atividades do cotidiano. 

Utilizando incialmente a pedra como matéria prima e depois osso, madeira, marfim, etc. Com 

o passar do tempo mulheres e homens criam equipamentos mais elaborados, ampliando suas 

utilidades que vão desde a agricultura, passando pela ciência e chega até a arte.  

Como dito acima, os usos da tecnologia são muito presentes e ativos na sociedade (da 

pré-história à contemporânea). A História mostra que quando surge uma grande invenção, a 

sociedade acompanha tal mudança, por exemplo: a roda, a escrita, a máquina a vapor, o avião, 

a lâmpada, o computador, a internet e outros.  

Retroceder diante desses avanços ou mesmo tentar excluí-los, hoje, do cotidiano da 

humanidade é extremamente complexo. O processo de produção da própria consciência se 

tornou de tal forma complexo que, o emaranhado no qual se encontra a humanidade, esta 

dificilmente teria a capacidade de se refazer enquanto agente do processo de transformação 

em prol da natureza. 

Pretende-se, portanto, apresentar algumas situações em que essa dita “tecnologia” 

ajuda a espécie humana a sobreviver e a manipular a natureza em prol do bem-estar próprio. 
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Tecnologia no Ensino de Artes Visuais 

 

Como a tecnologia pode auxiliar homens  e mulheres a melhor aproveitar os recursos 

naturais e intelectivos em benefício próprio? 

As figuras 1 e 2 ilustram dois momentos do desenvolvimento da tecnologia pelos 

humanos, os usos que estes fizeram da natureza para adaptar-se no espaço. Porém, atualmente 

a tecnologia se desenvolveu de tal forma que já não mais respeita os limites do planeta, mas 

esta já é uma outra discussão, o que cabe aqui é trazer a tecnologia para o desenvolvimento 

tecnológico nas ações pedagógicas e artísticas. 

Apresenta-se como exemplo, um punhal do período Neolítico e um da 

contemporaneidade para ilustrar a evolução da técnica de fabricação dos materiais de uso do 

homem, e/ou da espécie humana. 

 
Fig. 1. Punhal em Sílex. Período: Neolítico Final/Calcolítico 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.museuarqueologia.gov.pt/?a=3&x=3&i=195 
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Fig. 2. Punhal de orelha contemporâneo. Artesão Hanford Miller  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: http://www.knifenetwork.com/forum/showthread.php?t=47867 
 

Na Educação, por exemplo, a tecnologia foi vista com olhares suspeitos pelos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. A discursão girava em torno de se esta era boa 

ou má. Assunto que vem sendo superado aos poucos, pois o que deve ser pensando são os 

benefícios para o ensino e para isso deve-se instrumentalizar e capacitar os profissionais para 

seu uso correto. Dessa forma, o argumento abaixo ilustra tal proposição. 

 

[...] o computador, a internet e outros dispositivos tecnológicos, como o celular e a 
câmera digital, já fazem parte do cotidiano de grande parte dos alunos. Mas, mesmo 
diante desta realidade, as tecnologias de informação e comunicação, parecem 
distantes da prática educacional. A arte contemporânea, bem como as tecnologias 
digitais, mais especificamente o computador e a internet, mostram-se tímidas, ou 
mesmo, inexistentes, dentro das propostas educacionais em arte ou do próprio 
conteúdo programático. (BERTOLETTI, 2010, p.1). 

 
A inserção dessas ferramentas no contexto escolar brasileiro foi incorporada 

oficialmente a partir de 1998 com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). O documento orienta os professores a utilizarem as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) como recursos didáticos, pois segundo o documento esses recursos estão 

inseridos na realidade dos alunos e a escola deve acompanhar as transformações da sociedade. 

Já a Arte como disciplina obrigatória na educação básica, nos moldes atuais, só ocorreu no 
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ano de 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, dois anos 

antes da criação dos PCNs.  

O ensino de arte vem aos poucos se estruturando, ganhando espaço e respeito no 

ambiente escolar. Lembrando que tudo isso é fruto das lutas incansáveis de educadores ao 

longo do tempo. Para isso, Martins, Picosque e Guerra elucidam que: 

 

Uma referência importante para a compreensão do ensino de arte no Brasil é a 
célebre Missão Artística Francesa, em 1816 [...]. Foi criada, então, a Academia 
Imperial de Belas-Artes. [...] A partir dessa época, temos uma história do ensino da 
arte com ênfase no desenho, pautada por uma concepção de ensino autoritária, 
centrada na valorização do produto e na figura do professor como dono absoluto da 
verdade [...] na década de 1930, com influências ampliadas nos anos de 1950 e 1960 
pelos recentes estudos sobre a criatividade, o movimento denominado Escola Nova 
[...] A tendência tecnicista está presente na Lei nº 5.692, de 1971, que introduziu o 
componente curricular Educação Artística. A lei, determinando que nessa disciplina 
fossem abordados conteúdos de música, teatro e artes plásticas nos cursos de 1º e 2º 
graus, acabou criando a figura de um professor único que deveria dominar todas 
essas linguagens artísticas. (2009, p. 10-11) 

 

Atualmente o professor polivalente vem sendo substituído por graduados com 

formação específica em uma das quatros linguagens artísticas, a saber: Artes Visuais, Teatro, 

Dança e Música. O ensino das Artes Visuais conta com o apoio da imagem como recurso 

didático. Almeida reforça a questão do uso da imagem conforme o que se segue: 

 

A relação da imagem com o ensino da arte precisa ser vista numa perspectiva 
histórica: as novas abordagens do ensino da arte introduzidas no Brasil por volta da 
década de oitenta, propõem uma inter-relação entre produção, leitura de imagens e 
contextualização histórica, onde os conteúdos da arte sejam explicados. (1999, p. 
73) 

 

Dessa maneira, a proposta triangular sistematizada por Ana Mae Barbosa (2009) 

relaciona a produção ao fazer artístico. Leitura de imagens envolve a análise crítica das obras 

apresentadas e contextualização em conjunto com o estudo da História da Arte. 

Logo, a escola pode ser o local ideal para os alunos aprenderem sobre os benefícios 

desses recursos e a utilizá-los de forma consciente e crítica para seu próprio benefício e aos 

que estão ao seu redor. O papel da disciplina Arte pressupõe que “a arte na educação afeta a 

invenção, inovação e difusão de novas ideias e tecnologias, encorajando um meio ambiente 
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institucional inovado e inovador” (BARBOSA, 2009, p.2). Sendo assim, o ensino de arte é 

parte importante para o uso das inovações tecnológicas no ambiente pedagógico.  

 

Tecnologia no fazer artístico  

 

Artista é o ser que compreende o mundo ao seu redor numa perspectiva poética. 

Possui um olhar sensível e crítico. Em seus trabalhos há possibilidade de identificar elementos 

do seu tempo, já que o artista é fruto de um período conjuntamente com suas características. 

A história revela que artistas tiveram desafios ao executar suas produções a saber: os egípcios 

construíram as pirâmides, seu processo de feitura até hoje é desconhecido. Os impressionistas 

foram desafiados a representar o comportamento da cor na natureza. Na contemporaneidade 

os artistas são provocados a inserir ferramentas tecnológicas em suas produções, gerando 

assim, a estética digital. Domingues reforça que: 

 

Os artistas da arte tecnológica utilizando os recursos computacionais em criações 
gráficas, instalações interativas, infografias, robótica, multimídia, ambiente virtuais, 
redes de comunicação [...] Estão interessados em utilizar o ciberespaço, o espaço de 
computadores e redes para experimentar qualidades sensíveis da arte em tempo real, 
em cálculos matemáticos, em interfaces eletrônica, robôs, sensores, telefones, 
satélites, numa arte que pensa as tecnologias digitais e as tecnologias da 
comunicação como meio de expressar suas poéticas. (1999, p. 39) 

 
Após essa afirmação, é pertinente mostrar propostas artísticas que utilizaram a 

tecnologia em suas produções.  

Ressaltando as obras Think, Generation 244 que foram expostas na Bienal 

Internacional de Arte e Tecnologia (2013). A proposta do evento foi mostrar poéticas feitas 

com dispositivos eletrônicos, reunindo artistas de vários países. 
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Fig. 3. A mulher que não é BB (1971), Waldemar Cordeiro 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://waldemarcordeiro.blogspot.com.br/2009/10/mulher-que-nao-e-bb-1971.html  

De acordo com Arantes (2005, p.55-56): 

 
[...] Cordeiro parte da fotografia do rosto de uma menina vietnamita queimada pelas 
bombas de napalm, lançadas pelos EUA - um dos maiores símbolos da destruição e 
da irracionalidade da guerra -, transformando-a em milhares de pontos a partir da 
proposta de função derivada.   
 

Na obra abaixo, os autores exploram uma das características principais da arte digital, 

que é a participação ativa do expectador. Numa tela é feita a projeção de uma flor chamada 

dente de leão “ao soprar, por meio de um sensor colocado em cima de uma placa transparente, 

o interator faz com que a flor se rompa, como se estivesse sendo movimentada pelo vento” 

(Ibidem, p.58) 
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Fig. 4. Les Pissenlits (2005), d’Edmond Couchot & Michel Bret 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.arborescence.org/article441.html 
 

Na figura 5, (abaixo) é possível a inserção do corpo, onde este também torna-se parte 

da obra, é também a própria obra. O espectador se insere na obra, experimentando-se como 

matéria da construção, conforme descrição abaixo: 

 

A instalação é um ambiente lúdico e interativo onde os visitantes compartilham seus 
pensamentos com outras pessoas e estimulam um tipo de conversação diferente. É 
um espaço público para a criação e circulação de ideias, onde diversos pensamentos 
são digitados num teclado e projetados dentro de balões de histórias em quadrinhos. 
O trabalho foi apresentado pela primeira vez na Conferência Internacional sobre 
Pensamento e, mais tarde, no Ars Electronica Festival. (CATÁLOGO BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA, 2003, p.74) 
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Fig. 5. Think (2007), The Interactive Institute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://ecoarte.info/ecoarte/2012/12/think-interactive-institute-suecia-2007/ 
 

A arte interativa é uma nova possibilidade do fazer artístico e estética nos parâmetros 

das novas tecnologias de comunicação que hibridiza os gêneros, as poéticas e as próprias 

atitudes artísticas. De acordo com Júlio Plaza, a noção de arte precisa se expandir quando se 

fala em arte interativa. 

 
Pensar a arte interativa dentro do contexto das Novas Tecnologias da Comunicação, 
como uma nova categoria de arte, requer um mergulho na história recente, à vista da 
expansão das noções de arte, de criação e também de estética. Além disso, no 
decorrer deste século, verifica-se um deslocamento das funções instauradoras (a 
poética do artista) para as funções da sensibilidade receptora (estética), o que produz 

1371



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
no meio artístico uma grande confusão conceitual caracterizada, ainda, pela mistura 
e hibridação de gêneros, poéticas e atitudes artísticas (PLAZA, 2003, p. 2). 
 

A busca de uma relação livre e interativa, assim pode ser vista esta obra. Uma 

instalação com quarenta aparelhos celulares e com o reconhecimento de voz que é capaz de 

projetar numa tela a fala do interator em forma de audiovisual. O que foi dito ganha um novo 

significado, pois as imagens mostradas não reproduzem exatamente o que foi dito. 

Fig. 6. Fala (2012), de Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: http://www.itaucultural.org.br/explore/canal/detalhe/fala-rejane-cantoni-e-leonardo-crescenti-emocao-
art-ficial-6-0/ 

 

Considera-se que a partir do exposto, seja possível realizar o propósito do presente 

trabalho que é a aplicabilidade da tecnologia através da inserção deste conteúdo no ensinar e 

no fazer artístico. Para isso, necessita-se de capacitação dos profissionais imbricados no 

processo de aplicação e uso, assim como no ensino que, para ser de qualidade, uma vez que 

muitos (as) alunos e alunas já estão a par de boa parte das formas de manejo da tecnologia, é 

necessário que o professor tenha domínio desta para poder criar, inovar com seus alunos e 

alunas. 
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Considerações finais  

 

Por tudo isto, entendemos que a tecnologia e seus desdobramentos são importantes no 

ensino-aprendizagem e colaboram para uma melhor compreensão do ambiente circundante.  

As tecnologias afetaram o nosso modo de viver e ver o mundo. Dentro desse mundo artificial 

a arte tem a função de humanizar e sensibilizar essas relações.  

No tocante à aplicação da tecnologia na educação, conclui-se que, parte dos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem estão cientes das suas possibilidades. Precisam 

adequar os procedimentos à realidade da escola e estimular os alunos a utilizarem essas 

ferramentas como facilitadoras no processo de ensino. Lembrando que, quando se trata de 

oferecer um ensino digno para a população, existe negligência por parte dos gestores, já que 

não há valorização dos profissionais da educação, as escolas em sua maioria não possuem 

uma estrutura física adequada, ou seja, os investimentos são escassos e as cobranças infinitas. 

Diante dessas dificuldades o professor precisa estar atento a essas novas possibilidades que a 

tecnologia pode proporcionar.  
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Resumo 
Este artigo relata resultados de ações desenvolvidas no Projeto Formação Continuada do Programa 
Institucional Arte na Escola (PIAE) - Polo de uma universidade de Santa Catarina, resultante da 
concorrência do Edital PROPEX nº 07/2014 de Apoio a Programas de Extensão para o biênio 
2015/2016. O projeto tem por objetivo qualificar professores da educação básica e superior, mediante 
ações sistemáticas nas áreas de artes visuais, música e teatro, contribuindo para a melhoria da prática 
pedagógica no ensino da arte. A metodologia do Projeto Formação Continuada abarca: curso, grupo de 
estudo, pesquisa, assessoria na elaboração de projetos educativo e propostas curriculares, seminário, 
encontro, palestra, oficina, entre outros. No biênio 2015/2016 o projeto atingiu diretamente 1.731 
professores, nos municípios de Blumenau, Gaspar, Indaial e Jaraguá do Sul. Os resultados 
apresentados apontam um aumento significativo no número de professores participantes do projeto em 
relação ao biênio anterior. Os mesmos tiveram acesso à um ensino diferenciado, com formação 
reflexiva nas linguagens de artes visuais, música e teatro, que estimulou mudanças na prática 
pedagógica a partir das dificuldades encontradas no cotidiano da escola. As vivências no percurso 
formativo envolveram, estudo, pesquisa, avaliação, registro da prática pedagógica e relatos de 
experiências, elementos primordiais para o aperfeiçoamento, atualização e inovação do ensino de arte 
na Educação Básica.   
Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino de Arte Artes Visuais, Música e Teatro. 
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Introdução 

Este artigo relata resultados de ações desenvolvidas no Projeto Formação Continuada 

do Programa Institucional Arte na Escola (PIAE) – Polo da FURB - Universidade Regional de 

Blumenau - Santa Catarina, resultante de proposta submetida ao Edital PROPEX nº 07/2014 

de Apoio a Programas de Extensão - biênio 2015/2016. Neste Edital, o programa contou com 

três projetos: Formação Continuada, Midiateca e O Jogo Teatral na Escola. É importante 

frisar que este artigo se atém somente aos resultados do Projeto Formação Continuada. 

Na universidade, o programa está atrelado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, 

Extensão e Cultura, ao Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras e ao Departamento de 

Artes.  Desde 1993 realiza ações na comunidade, reduzindo as necessidades de formação 

continuada e carência de materiais educativos dos professores de arte e outras áreas de 

conhecimento. O mesmo faz parte da RAE – Rede Arte na Escola e atua por meio de 

convênios de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco com o Instituto Arte na Escola/SP e 

Secretarias de Educação. É importante destacar a continuidade do programa e respectivos 

projetos na comunidade durante seus 24 anos de existência e a constância da participação e 

envolvimento das Secretarias de Educação, mesmo com mudança de gestão.  

No decorrer dos anos, o programa e seus projetos acompanharam importantes 

mudanças na educação brasileira, envolvendo discussões e reflexões sobre a educação, e, 

consequentemente, o seu impacto na sociedade. Neste período, as novas abordagens das 

políticas públicas reorientam a prática pedagógica na escola, e trazem implicações para os 

sistemas de ensino e para os profissionais da educação. Por esta razão, existem questões que 

devem ser consideradas na amplitude dessas mudanças, incluindo a formação contínua dos 

professores, pois é por meio deles, que as mudanças ocorrerão de forma significativa. 

  
A formação de professores, tanto inicial quanto a continuada, exige reflexão 
constante de práticas pedagógicas que possam oferecer possibilidades de avanços na 
educação [...]. No contexto de exigências da sociedade contemporânea, a 
universidade é um espaço que também se repensa, e nesse processo revê a formação 
inicial e continuada de professores, com vista a dialogar com as demandas da 
sociedade. (CERVI; SILVA 2013, p.13). 
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Neste cenário, a formação do professor de arte também tem sido pauta de discussões e 

reflexões, levando em conta as mudanças ocorridas. Há de se considerar, que as universidades 

também perpassam por reformas curriculares, que desafiam e desvelam a prática pedagógica 

do professor, para fugir da mera reprodução de padrões ou receitas existentes.  

Para Meira; Silva; Castel (2013, p. 9), Arte/educadores brasileiros,  
 

Se propuseram a discutir o ensino da arte voltado às práticas pedagógicas, 
metodológicas e de pesquisa, enfatizando a perspectiva interdisciplinar entre as 
linguagens da arte, em um diálogo que não cessa nunca, por que é composto dos 
ecos das milhões de vozes que cotidianamente lutam pela melhoria das condições da 
arte, na escola e na vida”.  
 
  

As dificuldades encontradas pelos professores, tanto nas questões relacionadas à 

continuidade da formação, quanto a escassez de materiais educativos de arte na escola, 

tornaram-se instrumento de permanente discussão e reflexão pela equipe que compõe o 

Projeto Formação Continuada. Por meio da formação contínua, instiga-se o professor a 

perceber que a mudança na prática pedagógica se faz necessária, a fim de compreender e 

interferir nesse processo.  

O projeto objetiva qualificar professores de educação básica e superior, mediante 

ações sistemáticas nas áreas de artes visuais, música e teatro, contribuindo para a melhoria da 

prática pedagógica no ensino da arte. Assim, desenvolve um processo de mudança nas práxis 

do professor, que, muitas vezes, por sua própria condição profissional, não tem possibilidades 

para ampliar o seu conhecimento, e, consequentemente contribuir para a melhoria do ensino 

da arte na escola, e também superar as lacunas deixadas pelos cursos de formação de 

professores.  

No biênio 2015/2016, o Projeto Formação Continuada consolidou ações na 

comunidade de quatro municípios, caracterizando-se pela indissossibilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Desenvolveu com os professores um trabalho integrado direcionado para 

a melhoria da qualidade do ensino da arte, voltado para o desenvolvimento cognitivo, sensível 

e afetivo de alunos da educação básica. 
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Sobre o Projeto Formação Continuada  

O projeto Formação Continuada do PIAE alinha-se aos pressupostos filosóficos e 

metodológicos dos PPC dos Cursos do Departamento de Artes da FURB, tendo como área 

temática: Cultura e Subtema: Cultura, Arte e Educação. Está ligado à RAE - Rede Arte na 

Escola, que integra universidades brasileiras que atuam com programas de pesquisa e 

educação continuada para professores das redes públicas e privadas de ensino.  

No Biênio 2015/2016 as ações do projeto ocorreram por meio de convênios com 

quatro Secretarias de Educação de Santa Catarina. A equipe do projeto contou com 

profissionais de artes visuais, música e teatro, para atender professores de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Neste período, foram realizados cursos, grupos 

de estudo e pesquisa, assessoria na elaboração de projetos educativos e propostas curriculares, 

seminários, encontro, palestras, oficinas, elaboração de materiais educativos, entre outros.  

A equipe formadora do projeto entende que a formação continuada de professores é 

importante para que as redes de ensino garantam qualidade na educação básica. Porém, é 

importante destacar que não é possível suprir eventuais carências da formação inicial, neste 

caso, no campo da arte, mas colaborar para que os professores busquem a melhoria da 

qualidade de seu trabalho, garantindo melhores oportunidades de desenvolvimento para os 

alunos e, quem sabe, o reconhecimento sobre a verdadeira importância do professor para a 

sociedade. Para Braga; Krieck (2016, p. 566), 

 
A formação continuada deve possibilitar o desenvolvimento dos professores de 
forma articulada com a formação inicial. Isso é possível quando a formação em 
serviço acontece numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, em que a 
reflexão, o trabalho em equipe e a cultura colaborativa sejam presenças constantes. 
 
 

Este trabalho se dá na integração de diversos conhecimentos que fundamentam a 

prática pedagógica do professor, perpassados por encantamentos e desafios que surgem das 

atitudes dos sujeitos que fazem parte do contexto da escola. A escola é um lugar propício para 

construir a prática cotidiana com conhecimentos atualizados e inovadores, a fim de garantir 

um trabalho concreto e funcional. Para Nóvoa “O que dá sentido para a formação é o diálogo 
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entre os professores, a análise rigorosa das práticas e a procura coletiva das melhores formas 

de agir”. (2009, p. 56). 

A extensão universitária é um ambiente apropriado para o desenvolvimento da 

formação continuada de professores, local onde se inicia o processo de mudança na prática 

pedagógica, passando por um processo critico/reflexivo sobre a ação desenvolvida na escola, 

elemento essencial na formação profissional.  

Conforme Rausch (2010, p.152) 

 
A reflexão sobre a ação acontece em um momento à parte da prática, cuja prática é 
tomada como objeto de reflexão. É um tipo de reflexão mais sistemática que permite 
análise, a reconstrução e a reformulação da prática no sentido de planejar o ensino e 
a aprendizagem em termos de futuro. Trata-se de um olhar retrospectivo e pro-ativo 
sobre a ação, refletindo sobre a reflexão na ação, analisando o que acontece, que 
significado atribui e qual poderia ter atribuído aos acontecimentos.  
 
 

Assim, por meio desta modalidade formativa, constantemente vem-se buscando novos 

entendimentos sobre o ensino da arte. “A formação continuada não pode ser pensada num 

modelo fragmentado, às vezes desenvolvido em apenas um ou dois momentos ao longo do 

ano” (SCHOTTEN 2010, p. 105). Após a formação o professor necessita ter a possibilidade 

de esclarecer suas dúvidas, compartilhar suas dificuldades e angústias, pois, do contrário, 

pode ocorrer o que a autora chama de “formação descontinuada”.  

Deste modo, é possível iniciar um processo de mudança que passa pela reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido, questão primordial no processo de formação, que rompe com um 

conhecimento solidificado em rotinas e em ações mecanizadas, que reduz a reflexão e 

empobrece o pensamento sobre as bases de decisões.  

Resultante da reflexão sobre a ação, a formação continuada caracteriza-se como um 

processo em construção permanente. Segundo Rausch, “A reflexibilidade implica a imersão 

consciente do sujeito no mundo de sua experiência, um mundo carregado de valores, trocas 

simbólicas, interesses sociais, cenários políticos” (RAUSCH 2010, p. 153).  

 

O que revelam os resultados: 
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O Projeto Formação Continuada no biênio 2015/2016 atendeu professores das 

Secretarias de Educação de quatro municípios. O Público direto refere-se aos professores e 

acadêmicos da FURB, professores de educação básica que participaram das ações do projeto e 

o público indireto: alunos dos professores que participaram das formações. 

 

Fonte: Relatório do Projeto Formação Continuada do PIAE – Biênio 2015/2016. 
 
 

As ações realizadas pelo Projeto Formação Continuada no biênio citado, 

proporcionaram aos professores participantes ensino diferenciado e formação reflexiva nas 

linguagens de artes visuais, música e teatro, estimulando mudanças na prática pedagógica em 

arte a partir das dificuldades encontradas no cotidiano da escola, a fim de vislumbrar a 

melhoria da qualidade do ensino, articulando teoria e prática. Para Rausch (2010, p. 157). 

“[...] a formação em uma dimensão reflexiva é fundamental para que os professores assumam 

sua autonomia no processo educacional, promovendo a qualidade de ensino na escola em uma 

perspectiva emancipatória”. 

 No decorrer dos encontros com os professores, estimulou-se um diálogo sobre as 

dificuldades enfrentadas nas instituições de ensino e as transformações ocorridas na sociedade 

e na educação, considerando as reformas curriculares causadas nos últimos tempos como 

mudanças de paradigmas, leis, pareceres, parâmetros, entre outros. Segundo Hernandez 

(2005, p. 40) “observa-se que apesar das reformas a prática continua sendo guiada tendo por 

base concepções que surgiram em outras circunstâncias históricas”.  

Pensar sobre as concepções ultrapassadas e como elas influenciam na formação atual 

dos professores, pode nos ajudar a esclarecer porque alguns professores não conseguem 

trabalhar numa concepção de ensino dinâmica e contemporânea, por possuírem um 

entendimento de ensino e aprendizagem que não se enquadra com a realidade e com as 

necessidades da educação, que precisam ser revistas e transformadas.  

Classificação do Público-Alvo Participante N.º AD N.º AI 
Comunidade 
Acadêmica Interna 

Acadêmicos 460  
Docentes da FURB 79 4.288 

Comunidade Externa Setor público (municipal estadual ou federal) 1.170 83.044 
Setor privado 22  

TOTAL 1.731 87.332 
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Pode-se dizer que nestes dois anos os ganhos foram muitos para o projeto, e, 

consequentemente para os professores, como por exemplo: 

O comprometimento das Secretarias de Educação com as ações desenvolvidas em 

parceria com o projeto, mediante convênio, facilitou o trabalho junto aos professores das 

redes de ensino. A Participação e o envolvimento das coordenadoras pedagógicas de Arte e 

Educação Infantil, remuneradas pelas secretarias para atuar como mediadoras entre as 

instituições, contribuíram significativamente para a concretização das ações programadas. 

Houve dispensa dos professores para participar dos encontros de estudos, bem como o 

pagamento de transporte para os mesmos. Destaca-se também, o incentivo aos professores 

com horas/atividades para participar das formações, geração de pontos na titulação de 

professores efetivos participantes do projeto, com avaliação de desempenho a cada dois anos 

e certificação da carga/horária frequentada. Para Nóvoa (2009) a definição das carreiras 

docentes precisa ter o propósito de facilitar a formação mútua e colaborativa e as normas 

legais devem permitir uma qualificação baseada na investigação e parceria entre escolas e 

universidades. “Não é possível preencher o fosso entre os discursos e as práticas se não 

houver um campo profissional autónomo, suficientemente rico e aberto” (NÓVOA, 2009, p. 

20).  

Outra questão relevante se deu na possibilidade de trabalhar com os professores as 

linguagens de artes visuais, música e teatro, apesar de que nem todos os municípios possuem 

professores especialistas em suas escolas. Percebe-se ainda, o predomínio do professor de 

artes para trabalhar em todas as áreas do campo da arte.  

Houve também, a assessoria na elaboração de duas propostas curriculares, uma na área 

de música e outra em artes visuais, onde os componentes curriculares deveriam ter objetivos 

relacionados aos temas integradores: consumo e educação financeira; ética, direitos humanos 

e cidadania; sustentabilidade, tecnologias digitais, culturas africanas e indígenas. A assessoria 

na elaboração de projetos educativos também ocorreu, sempre que solicitado pelo professor. 

 Numa das SEMED foi criado um espaço Arte na Escola, para exposições artísticas de 

alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, uma excelente oportunidade para a 

socialização dos trabalhos de arte realizados em sala de aula, junto à comunidade. 
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A disponibilização de espaço físico e instrumentalização com materiais educativos 

para a formação continuada facilitou o desenvolvimento das ações. De ambas as partes 

sempre houve preocupação em propiciar espaço físico adequado para atender a demanda de 

professores. Na FURB foram utilizados os espaços dos cursos de artes visuais, música e 

teatro, com especificidades para cada linguagem, bem como utilizou-se o laboratório de 

informática para as formações na área de arte e tecnologia.  

Os materiais educativos de arte foram disponibilizados pelo Projeto Midiateca do 

PIAE, garantindo aos professores o acesso a materiais de qualidade e informação atualizada 

como DVD, posterbook, livros, catálogos, jogos, entre outros. Os materiais democratizam o 

acesso das pessoas aos bens artístico/culturais, possibilitando o diálogo entre a poética que 

compõe as obras de arte e suas temáticas. Os materiais educativos cumprem com a função 

básica e essencial de mediação no processo de ensino e aprendizagem, são meios e 

instrumentos que ajudam a materializar as proposições pedagógicas. Para  Meira (2003, p.22) 

“Trabalhar criadoramente um material não é somente expressar-se, é possibilitar que esse 

material também se expresse, gerando, a contrapelo, comportamentos de simultaneidade com 

quem o trabalha, ou dialoga [...]”. 

Na formação continuada a nutrição estética dos professores se deu a partir do 

processo de mediação cultural em espaços de arte como museus, galerias, Fundações 

Culturais, Salão Angelim da FURB, entre outros. A mediação cultural é vista como: 

 
[...] uma ação emancipadora, compreendendo que, ao possibilitar encontros com a 
arte e a cultura, instiga no sujeito um duplo processo: o primeiro ocorre de fora para 
dentro, a partir do contato com um objeto artístico, para o qual ele acessa seus 
campos perceptivos e sensíveis para promover o encontro, o que envolve a vontade 
de experimentar, e, em seguida, busca dentro de si a potência para significar esses 
encontros, envolvendo a inteligência para traduzir os signos. Como resultado, tem-se 
uma experiência estética que modifica sua percepção e mobiliza outros vetores para 
transitar no mundo. (URIARTE, NEITZEL; CARVALHO; KUPIEC 2016, p. 39). 
 
 

 A nutrição estética, segundo Martins, Picosque; Guerra (2010) objetiva a provocação 

de leituras que desencadeiam a aprendizagem em arte, aumentando as redes de significação 

do fruidor, pautado na percepção/ análise e no conhecimento do produto artístico/estético, 
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situado na capacidade de atribuição de sentidos, construção de conceitos e compartilhamento 

de ideias entre os sujeitos.  

A ampliação de repertórios se deu nas áreas de artes visuais, música e teatro 

mediante conceitos, conteúdos, metodologias e diferentes materialidades, a fim de aumentar 

as referências dos professores. Para Martins; Picosque; Guerra (2010, p. 130) a ampliação de 

referências permite “[...] outras perspectivas, outros modos de pensar e fazer. Quando são 

muitas, diferentes e até contraditórias, essas referências podem provocar um rearranjo no 

pensar, não só artisticamente”.  Assim, os professores consolidam um ensino de qualidade, 

que ultrapassa fronteiras individuais, particulares e disciplinares, resultando num trabalho 

contextualizado envolvendo a arte e outras áreas de conhecimento, o que é muito importante 

para a prática pedagógica, que de certa maneira contribui de forma significativa para o 

aumento de projetos educativos na escola. 

Na formação continuada a troca de experiências e conhecimento de diferentes 

realidades pedagógicas foi constante, pois os participantes das formações eram na maioria 

de diferentes escolas. As falas sobre as diversas experiências desencadearam diálogos, 

enriquecendo o outro e vice-versa, propiciando assim, novos conhecimentos. Reconhecer e 

valorizar os conhecimentos construídos pelos professores de diferentes realidades é, para a 

equipe do projeto um desafio importante, que considera as várias possibilidades pedagógicas, 

pois cada um vive a sua realidade escolar. 

No decorrer do biênio, num município foi realizado semestralmente seminários de 

relatos de experiências no ensino da arte envolvendo de forma integrada professores de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os relatos das práticas pedagógicas em arte surgem 

como um meio para conhecer e refletir sobre as vivências do cotidiano escolar, envolvendo o 

ensino da arte. Neste momento é possível perceber o quanto a formação continuada reflete nas 

identidades dos professores. As diferentes narrativas nos levam a compreender a importância 

contida na formação continuada, que acontece na reflexão compartilhada com todos os 

envolvidos. Os seminários de relatos de experiências resultaram na publicação de duas 

revistas impressas, distribuídas em nível nacional pela Rede Arte na Escola, valorizando o 

trabalho do professor.  
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No decorrer das ações do projeto foi desenvolvida uma pesquisa por iniciativa de um 

grupo de professores. O interesse dos mesmos pela pesquisa demonstra o comprometimento 

com a prática pedagógica em arte, com crianças da Educação Infantil, que, de maneira 

peculiar, envolve os processos de formação e, consequentemente, os seus aspectos teórico-

metodológicos que direcionam para diferentes vivências e contextos. Em meio às dificuldades 

e aos problemas tantos com os quais se esbarra no campo da Educação, deparar-se com um 

grupo de professores, que, motivados pelos estudos de uma formação continuada, decidem 

investigar a música que é realizada nos espaços da educação infantil, vem a ser um alento. É 

possível dizer que se instalou o processo de reflexão da ação, no sentido de vislumbrar a 

melhoria na qualidade da própria prática. 

 
A pesquisa do professor tem como finalidade o conhecimento da realidade para 
transformá-la, visando à melhoria de suas práticas pedagógicas e à autonomia do 
professor. Em relação ao rigor, o professor pesquisa sua própria prática e encontra-
se, portanto, envolvido, diferentemente do pesquisador teórico. (GARCIA 2009, p. 
177). 

 

 Nos dois anos ocorreu formação com profissionais de outras IES de Santa Catarina 

e outros estados a fim de complementar os estudos realizados com os professores. Para a 

complementação das ações de pesquisa contamos com a vinda da professora Dra. Sílvia Sell 

Duarte Pillotto (Univille) e do professor Dr. Sérgio Figueiredo (UDESC). A equipe do projeto 

buscou recursos mediante concorrência de Edital do Instituto Arte na Escola para a realização 

do 4º Encontro Regional Sul da Rede Arte na Escola, na FURB. No evento participaram os 

seguintes professores: Dra. Carla Carvalho (FURB), Guilherme Romanelli (UFPR), Dra. 

Fatima Ortiz (UFPR), Dr. Marcos Villela (PUCRS) e Dra. Solange Gabre (SEMED Curitiba). 

Este evento foi realizado em parceria com outros Polos Arte na Escola de Santa Catarina e 

contou com a participação dos professores participantes do projeto formação continuada, 

professores e estudantes da FURB e outras IES, artistas e demais interessados da comunidade. 

A utilização de portfólio no processo de avaliação foi amplamente estimulada na 

formação continuada. Os professores organizaram seus próprios portfólios relacionados aos 

estudos realizados nos encontros de formação, contribuindo para uma reflexão 

crítica/reflexiva das ações realizadas, onde falam de si, de seus avanços e limitações. 
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A construção do portfólio permite também o acompanhamento do professor na 
processualidade vivida. Não interessa receber a produção no final, mas acompanhar 
e problematizar enquanto ela nasce, pois é isso que amplia as potencialidades, as 
ideias iniciais. MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2010, p. 132). 
 

Considerações finais 

 

O Programa Institucional Arte na Escola, com as ações do Projeto Formação 

Continuada no biênio 2015/2016 incentivou a qualificação dos processos educacionais em 

arte e seu ensino, tanto na Educação Infantil, como no Ensino Fundamental, tendo como 

premissa a arte como objeto do saber. 

 Muitas foram as ações realizadas. O projeto conseguiu nestes dois anos consolidar 

ações na comunidade, prova disto é o trabalho realizado em parceria com as Secretarias de 

Educação, que realizaram ações conjuntas de forma articulada e sistematizada, para atender as 

demandas dos municípios. A formalização de convênios de apoio e cooperação técnica entre a 

universidade e as Secretarias de Educação asseguraram concretamente a responsabilidade das 

instituições conveniadas nas ações desenvolvidas. As estreitas relações entre as instituições de 

formação profissional e as redes de ensino foi condição indispensável para a concretização da 

formação continuada de professores.  

As avaliações demonstraram que o projeto proporcionou a inserção dos professores 

num ensino atualizado, tendo em vista a busca por conceitos, metodologias, materiais e 

bibliografias condizentes com a realidade nas quais estão inseridos. A equipe formadora do 

projeto entende que as dificuldades encontradas no dia a dia da escola, devem se tornar 

instrumento permanente de reflexão, instigando a mudança nas práticas educativas dos 

professores, compreendendo-as para interferir neste processo. 

Nestes dois anos, o Projeto Formação Continuada assumiu a responsabilidade de 

contribuir para que os professores superassem as dificuldades existentes na escola, com o 

intuito de atingir os objetivos recomendados pelos documentos oficiais que norteiam a 

educação brasileira. Sabe-se que dificuldades aumentam quando existem lacunas na formação 

de professores, deste modo, a equipe do projeto se desafiou em realizar ações, visando a 
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atualização e o aperfeiçoamento dos professores pautado em competências e procedimentos 

que atendam às demandas educacionais. 
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AQUI TEM LUGAR PARA A ARTE? CONSIDERAÇÕES A RESPEITO 

DO ENSINO DE ARTE EM UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 

PAULISTA 
Lilian Zanvettor Ferreira- UNICAMP1 

 
Resumo 
  A presente pesquisa buscou compreender como os Festivais de Teatro, que acontecem anualmente na 
ETEC de Monte Mor, puderam contribuir para que os estudantes vivenciassem e compreendessem a 
Arte como campo de conhecimento humano socialmente constituído e local de fazer estético. Arte é 
conteúdo obrigatório para todo o Ensino Fundamental e Médio nas escolas brasileiras desde 1971, 
época em que foi instituída a Lei Federal 5692, de Diretrizes e Bases da Educação, sabemos, porém, 
que esse ensino apresenta dificuldades em ser compreendido e aceito por toda comunidade escolar 
como parte intrínseca e necessária da vida escolar. Na contramão dessa realidade, defendemos que a 
arte é imprescindível no ambiente escolar, que é parte da cultura humana, feita para todos e que, 
principalmente, pode ser feita por todos. Nesse contexto, acreditamos que o ensino formal tem 
potencialidade ímpar para a ampliação do acesso, compreensão e inserção dos estudantes no universo 
da Arte. Foi realizado uma revisão bibliográfica tendo em vista compreender a importância do ensino 
de Arte no contexto escolar e, a partir deste recorte, tomamos os festivais de teatro realizados 
anualmente na Escola Técnica de Monte Mor, tendo em vista compreender como esses festivais de 
teatro têm auxiliado os estudantes do ensino médio a se tornarem mais abertos para a arte. Percebemos 
ao longo dos últimos três anos de observação e trabalho junto às atividades de teatro nesta escola, que 
o campo de diálogo no ensino de Arte, e a compreensão do que é fazer e apresentar arte foi 
potencializado pelos efeitos de adaptar, montar e apresentar espetáculos. A pesquisa sugere que as 
apresentações teatrais tornaram os estudantes de ensino médios mais receptivos ao universo da arte 
como um todo e produziram desdobramentos que reverberaram em outras disciplinas e práticas 
escolares. 
 
 
Palavras-chave: Arte-Educação. Educação Formal. Ensino Técnico.  

Introdução 

A presente pesquisa se desenvolveu durante quatro anos, período em que acompanhei 

as atividades em torno dos Festivais de Teatro ocorridos na ETEC de Monte Mor do Centro 

Paula Souza, e foi possibilitada por uma costura que se deu entre o meu trabalho como 

docente de Arte e a minha volta ao estudo como aluna de graduação em Pedagogia na 

Unicamp. Tornar-me novamente uma estudante foi fundamental para que passasse a olhar 

para meu próprio trabalho de docente não só como um trabalho, mas também como um 
                                                 
1 Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, graduada em Artes Visuais e Pedagogia pela 
mesma instituição, é docente de Arte e Coordenadora de Curso na Fundação Paula Souza. 
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processo de pesquisa. Foi através das leituras feitas na Faculdade de Educação que pude 

sistematizar e compreender a pesquisa-ação que se dava durante as atividades propostas na 

docência. Percebi, também, ao estudar os diversos autores que discutem a escola (Gramsci, 

Freire, Bourdieu, Foucault, entre outros), o peso da mesma enquanto aparelho de reprodução 

ideológica o que me ajudou a desconstruir os meus hábitos de escola, adquiridos desde 

quando ainda era estudante e não desconstruídos no curso de formação de arte-educadores da 

Unicamp, minha primeira graduação, e a me tornar mais liberta ao propor atividades de 

pesquisa em arte. Assim, embora tenha formação em Artes Visuais, ao perceber o profundo 

interesse que o teatro despertava nos estudantes, passei a participar da exploração do tema 

juntamente com os estudantes e outros docentes da escola. Pude notar, ao longo desses quatro 

anos de observação participante, que as atividades de teatro funcionaram como um 

potencializador do ensino de arte, os estudantes ficaram mais atentos e curiosos para o 

universo da arte.  A experiência da arte pode abranger o desenvolvimento de diversos 

aspectos do desenvolvimento pessoal, entretanto, me ative aos desdobramentos da 

aprendizagem em arte e para a arte, que é tarefa do arte-educador.  

 
Se outros benefícios colaterais resultam das atividades de arte, tanto melhor. Se, no 
entanto, eles não ocorrem, o papel educacional da arte não terá sido traído- contanto 
que o crescimento das capacidades estético-visuais tenha se efetuado. (LANIER in 
BARBOSA, 2005).  

 

O Ensino de Arte no Campo Formal 

 

Após tantos anos da conquista de obrigatoriedade do ensino de Arte na escola, 

vivemos um período em que a necessidade desse ensino é questionada novamente e posta em 

cheque pelos burocratas que querem pensar a educação no Brasil hoje. A proposta de reforma, 

como todas as reformas feitas após o Golpe de 2016, pretende e acabará por aprofundar as 

diferenças sociais do povo brasileiro, visto que aprofundará a dificuldade de acesso, pelos 

grupos mais vulneráveis, ao conhecimento historicamente construído, e deve ser combatida, 

não só pelos docentes das disciplinas que serão atingidas, mas por todo e qualquer intelectual 

que creia na necessidade de democratização do acesso ao ensino e a cultura no país.   
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No que toca ao ensino de Arte, além do fato óbvio de que a escola, por seu caráter 

universal, pode ser o lugar onde todos acessam democraticamente os códigos de compreensão 

da arte, ela é também, como propõe FUSARI (2001), o local onde se pode entrar em contato 

com a esfera do trabalho-ação em arte, um local onde podemos fazê-la, ser produtores, muito 

além de meros consumidores ou expectadores de Arte. Encontramos em Gramsci um olhar 

agregador no que diz respeito ao papel social da escola. CASTRO e RIOS (2007) em seu 

artigo “Escola e Educação em Gramsci” pontuam sobre o autor  

 
[Gramsci] compreende que em termos metodológicos e de formação, que todos 
precisam ter acesso à cultura dominante, a cultura socialmente construída, apropriada 
de maneira privada, que dê as devidas condições de todos serem dirigentes, ou melhor, 
de todos estarem em condições de assumirem funções de dirigentes. (CASTRO e 
RIOS, p. 223, 2007).  

 

Se a escola mostra, através da experiência, que todos podem além de saber, também 

criar, ela acaba por propiciar possibilidades de ampliação da democracia cultural. 

 

Os Festivais de Teatro como potencializadores do fazer Arte 

 
 

 
 

Fig. 1. Estudantes encenam Shakespeare. 2015 
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Fonte: Acervo da Instituição 

 

A ETEC de Monte Mor possui seis turmas de Ensino Médio, sendo que três delas são 

integradas ao Ensino de Informática. É uma escola do interior do Estado de São Paulo, a única 

escola técnica da região e atrai estudantes das cidades vizinhas. O Festival de Teatro é 

proposto em parceria entre as professoras de Arte, Educação Física e Literatura. Normalmente 

propomos o festival já no inicio do ano, em fevereiro. A ideia é que os alunos tenham desde o 

inicio das aulas até meados de maio para se organizarem em relação às atividades. É preciso 

ler, adaptar ou criar um roteiro, treinar trabalho corporal e voz, planejar figurinos e cenários, 

fazer exercícios de palco e experiências de luz, ensaiar e finalmente apresentar. Fazemos 

também a contextualização teórica do que é teatro e seu papel histórico, social e artístico, 

fundamental para estudantes do Ensino Médio Técnico. 

Segundo Coudry e Freire (2005) há uma estigmatização da escola como o lugar do 

mesmo, aquele lugar do instrucional e repetitivo, descolada da realidade do aluno a escola cai 

em descrédito e é alvo de profundo desinteresse. Pudemos perceber, no entanto, que o projeto 

de teatro desenvolveu um forte e vivo interesse por parte dos alunos, tanto no fazer teatro, 

quanto nos trabalhos que intermeiam toda essa dinâmica até as apresentações.  

Embora a escola, de uma maneira geral, tenha dificuldade com trabalho que exija 

diversidade dos alunos, e prefira aquilo a que chamamos de educação bancária, no caso do 

teatro, os trabalhos coletivos e diversificados têm funcionado bem.  

Essas atividades ao longo desses anos nos fizeram pensar, também, sobre a questão da 

autonomia na escola. É preciso, para um projeto tão complexo, que os alunos ganhem 

autonomia em suas decisões. É difícil pensar em controle quando falamos de 06 turmas de 40 

alunos cada. Os professores aqui funcionam como propositores do trabalho. Acompanhamos 

o processo e propomos reflexões ao longo dele, mas o resultado final é definitivamente uma 

conquista do grupo. Posso explicar que ao pesquisar um objeto de cena o cenógrafo traz mais 

qualidade visual para o palco do que ao construir um objeto que remeta ao original (um paletó 

do avô, por exemplo, causa melhor efeito que tentar construir um paletó de TNT ou crepon), 

mas não posso ter o controle de como será feita essa escolha, de como as sugestões técnicas 
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vão reverberar na pesquisa cênica. Após as atividades nos propusemos a fazer uma avaliação 

do trabalho a fim de que os estudantes também pudessem refletir sobre o que vivenciaram. 

 
Na aula de hoje tivemos que improvisar. Foi muito legal, pois me senti muito 
confortável atuando. T.E.S. 15 anos. 
 
A aula anterior serviu para nos conhecermos mais e nos soltarmos um pouco, 
consequentemente perdeu a timidez e interagimos uns com os outros. As atividades 
propostas foram super descontraídas, envolvendo ao mesmo tempo muita 
concentração. Algumas dessas atividades nós nunca tínhamos feito antes. A dinâmica 
dos espelhos foi muito interessante, o qual necessitava total entrosamento entre a 
dupla. Enfim, foi muito legal, descontraído e o mais interessante foi à participação de 
toda a sala. L. 16 anos. 
 
Bom, na aula prática de arte formamos uma roda no pátio e nos alongamos. Fizemos 
algumas atividades em grupo e em duplas. Todos gostaram da experiência, pois foi 
divertida e descontraída. M. 15 anos. 
 
Adorei a aula de teatro, é lógico que no começo ficamos com um pouco de vergonha, 
porém interagir, experimentar coisas e sensações diferentes, ter que improvisar e 
imaginar como reagiríamos a certas situações é ótimo, acho que deveríamos ter mais 
aulas de teatro. VMS, 15 anos. 

 

Esses textos foram recolhidos após as atividades como uma forma de registro do 

acontecido mas também como uma forma de fazê-los pensar sobre o processo vivido.   

 

 
 Fig. 2. Estudantes nos últimos acertos do figurino. 2011 
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 Fonte: Acervo da Instituição 

 

 

Propusemo-nos também a quantificar alguns pontos do processo de pesquisa.  A 

questão da obrigatoriedade do teatro nos incomodava, o que nos levou a uma pesquisa de 

caráter fechado entre os estudantes sobre o assunto. A obrigatoriedade não se mostrou um 

problema para eles. Curiosamente, a maioria deles considerou importante o caráter obrigatório 

do Festival. Entre os estudantes dos primeiros anos é maior o descontentamento com a 

obrigatoriedade.  

0

50

100

Festival na
trajetória escolar

Festival
na
trajetóri
a

76 24

Relevante Não 

 
Fig. 3. Relevância do Festival para os Estudantes de EM. 2015 

 
 Fonte: Acervo da Pesquisadora  
 

Entre 80 questionados, apenas seis concordam com a obrigatoriedade do festival. 

Estávamos no fim do ano e os 80 estudantes de primeiro ano haviam participado do festival 

2013. Questionados, no entanto, sobre a relevância do processo em suas vidas, os números se 

invertem. Dos 80 questionados, 72 afirmaram ter tido um processo relevante. Já nos terceiros 

anos, também com 40 alunos cada- totalizando 80, 100% dos estudantes afirmaram concordar 

com a obrigatoriedade. Questionados o porquê, declararam, entre outras coisas, que se o 

festival tivesse caráter voluntario provavelmente não teriam participado, creem que por medo 

do novo, o estresse e mesmo a comodidade os teria impedido de experimentar a atividade.  
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Muitos declararam finalmente ter compreendido o que é teatro após terem passado pela 

experiência do fazer. 

 

Considerações finais 

O presente texto buscou demonstrar que o espaço da arte, mesmo quando inserido na 

educação formal, entendida como o lugar do tolher e do moldar, pode ser o espaço do novo, 

da criação e da descoberta estética. Buscou-se ainda demonstrar que ressalvar o espaço da arte 

no ensino pode significar ressalvar o espaço da criação e a compreensão do que é arte. 

Sugerimos que ao se dedicar ao teatro, os estudantes passaram a ter uma relação mais próxima 

com esse universo, agora parte da vida e da história deles. 

A pesquisa reforçou, portanto, a importância e necessidade do ensino de Arte dentro 

da escola formal. Mesmo no caso das escolas técnicas, onde estudantes são preparados para 

assumir uma profissão de nível técnico, o ensino de arte possibilita a criação de um público 

atento e perspicaz quanto às diversas manifestações culturais, tradicionais ou populares, 

ajudando a promovê- las, preservá-las e incentivá-las, gerando um sentimento de fomento e 

recuperação do ambiente cultural.  

Por fim, sabemos que a pesquisa qualitativa não permite uma generalização, mas 

cremos que é possível que aponte caminhos, trazidos pela experiência compartilhada. 

 
Os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada através de casos escolhidos, 

estudados com maior profundidade, não permitem uma generalização estatística para 

o conjunto da população, mas encaminham explicações para o fenômeno estudado e 

dão bases para que estudos mais amplos possam ser realizados. (LANG, CAMPOS, 

DEMARTINI, 2010, p. 41). 
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ARTE: ATIVIDADE HUMANA NA EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES 
INTERNOS 

Paulo Cesar Duarte Paes1 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
As Unidades Educacionas de Internação (UNEIS), em Campo Grande, MS, mantêm aproximadamente 
130 adolescentes internos (presos) que cometeram atos infracionais considerados graves. Em todo o 
Brasil são 27 mil adolescentes, num único dia pesquisado (SDH, 2014). As atividades de artes visuais, 
formais ou informais, fazem parte da grande maioria das propostas pedagógicas das Unidades de 
internação, mas faltam estudos que fundamentem, orientem a prática e identifiquem aspectos 
relevantes da arte na socioeducação. O presente artigo tem como objetivo analizar teoricamente o 
potencial de sociabilização da arte junto aos adolescentes, compondo parte de um estudo mais amplo 
sobre arte-educação para adolescentes que cometeram atos infracionais, fundamentado na abordagem 
Histórico-Cultural. Utilizamos as obras de Vigotski, Leontiev e Templov, mais especificamente o 
conceito de “atividade humana”, como fundamento para compreender aspectos relevantes da arte no 
desenvolvimento e sociabilidade destes adolescentes. A atividade artística proporciona uma grande 
variedade de processos de socialização e contribue, significativamente, para que o adolescente se 
compreenda melhor e interaja de forma mais saudável com a sociedade a sua volta. A arte possibilita 
que o adolescente expresse sua subjetividade, que permanece camuflada nas formas tradicionais de 
ensino. Suas obras artísticas causam um retorno de sentimentos e observações do público e da 
sociedade em geral, contribuindo para romper com a exclusão e a marginalidade. 
 
Palavras-chave: Arte-educação. Sistema Socioeducativo. Mediação. 

Introdução 

Ao exercer uma atividade, o ser humano toma contato com a realidade física e 

abstrata, concomitantemente. Física porque entra em contato diretamente com substâncias 

materiais da natureza que precisam ser transformadas para o seu conforto. Abstrata porque 

encontra condições culturais prontas, elaboradas social e historicamente que indicam os 

objetivos e os procedimentos da atividade. Para Vigotski (2001) uma atividade humana, por 

mais simples que seja, está inter-relacionada à totalidade histórica das relações sociais. A ação 

do sujeito sobre a cultura, os materiais da natureza, as ferramentas, as máquinas e seus pares, 

constrói, com seu gesto na realidade, ao mesmo tempo ao mundo e a si próprio. 
É na atividade que a transição ou translação do objeto refletido na imagem 
subjetiva, no ideal, tem lugar, ao mesmo tempo é também  na atividade que a 
transição do ideal para os resultados objetivos da atividade, para os seus 

                                                
1 Pós-doutor pela UEL, doutor pela UFSCar, e professor de Artes Visuais na UFMS. Email  
pdpaes@yahoo.com.br  

1397



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

produtos, para o material, é alcançada. Olhando neste ângulo a atividade é 
um processo de trânsito entre pólos opostos, sujeito e objeto (LEONTIEV, 
1978). 

É justamente esta atividade externa que descortina o círculo dos processos mentais 

internos, abrindo-os para o mundo objetivo. A atividade humana não é um ato isolado, é uma 

ação contextualizada no amplo espaço das relações sociais e historicamente construídas. Estas 

ações atingiram um alto grau de complexidade e sofisticação, passando a ser imprescindível 

na formação da consciência humana.  

Os adolescentes em privação de liberdade sofrem um abrupto processo de diminuição 

de sua atividade humana durante o tempo que permanecem nas unidades, principalmente as 

atividades dirigidas. O tempo destinado à contemplação, ou a atividades que realizam 

mecanicamente é muito maior do que quando estavam em liberdade. 

No caso dos adolescentes em privação de liberdade, as oficinas de artes significam 

uma atividade humana, possível dentro da unidade, de uma grande riqueza para o 

desenvolvimento e sociabilidade dos adolescentes. O fazer artístico, durante a internação, é 

uma forma de atividade humana consciente e complexa, que proporciona a interação junto a 

outros sujeitos sociais que participam do seu ato como observadores ou co-autores. 

De nada adiantaria a arte ter um grande poder educativo se ela não fosse acessível aos 

educandos em questão. A arte é uma atividade muito buscada pelos adolescentes, que passam 

a ter nela uma forma de realização pessoal. Vigotski (2000, 2001 e 2010) reconhece este 

potencial da arte quando fala que ela é precisamente: a fonte do prazer estético. Por isso a 

atividade artística é sempre relevante e profundamente criadora. 

A atividade artística não representa apenas o prazer ou desfrute estético, muito pelo 

contrário, ela exige entrega e dedicação. A realização de um projeto artístico pressupõe, além 

do acúmulo de variadas impressões, uma ação concreta na realidade. Esta ação é a própria 

“atividade humana”, condição para a construção da consciência (LEONTIEV, 1978). A arte, 

como meio de produção material que é, humaniza o ser, proporcionando uma relação de mão 

dupla entre o aluno e seu meio social.  

O conteúdo educacional a ser extraído das obras de arte, produzidas pelos próprios 

educandos, representa um recurso didático, que pode ser mediado: pelas referências 

apresentadas pelo professor, por sugestões de temas e na busca interior do próprio 
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adolescente. As referências poéticas, as técnicas e outras orientações do professor para 

qualificar a produção do aluno não serão necessárimente abordadas nesse artigo, podendo ser 

encontradas em variada literatura sobre o ensino de arte (BARBOSA, 1998 e FERRAZ e 

FUSARI, 1991). 

É como se sua ação no mundo material presente trouxesse, também, a possibilidade 

de elaboração de situações vividas e sentidas que os “autores” não tiveram oportunidade de 

elaborar de outra maneira. O desenvolvimento da percepção contribui para melhor 

entendimento de sua relação social, elaborando um conhecimento sobre si mesmo e sua 

relação com o mundo. 
A educação artística deve, portanto, acompanhar sempre a educação da 
percepção. Esta é uma das razões da sua importância para a educação 
geral; educando a capacidade de “ver” e “ouvir”, a arte cria os requisitos 
indispensáveis para um amplo e profundo conhecimento do mundo 
(TEMPLOV, 1997). 

A atividade humana é um campo de domínio temporal, onde a partir de uma 

experiência passada projeta-se o futuro. Como esses adolescentes não “tiveram passado” e 

também não “têm futuro”, não aprenderam a planejar e nem pensar no dia de amanhã. Suas 

atenções se ligam no aqui e agora, sendo que esta capacidade de antever e planejar o amanhã 

é fundamental para que um indivíduo contemporâneo conquiste seu espaço e reconhecimento 

na sociedade.  
 

1. Mediação simbólica, atividade humana e arte: criação e reconhecimento de 

significados 

O conceito de mediação simbólica ocupa uma posição central, na psicologia 

Histórico-Cultural proposta por Vigotski (2010), algo que viabiliza relações de produção entre 

o individuo e a sociedade. O universo simbólico inerente a arte será apropriado pelo 

adolescente que, por ser uma atividade humana, consciente, planejada e orientada, se 

consituirá numa nova base sobre a qual o adolescente contruirá sua consciência. 

A ação de um sujeito sobre um objeto, como exemplo de relação, deixa de ser direta 

e passa a ser indireta, pois, intermediada pelas, as linguagens e a cultura, que passam a mediar 

a relação do indivíduo com seu meio, permitindo uma ação mais complexa do sujeito sobre o 
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objeto, uma ação verdaderiamente humana, porque se apropria do mundo, da cultura, ao agir 

nele. 

Ninguém nasce sabendo utilizar um instrumento de trabalho, mas aprende no 

decorrer de atividades, orientado por outras pessoas que sabem realizar a operação. Para que 

esta apropriação de conhecimento aconteça é necessário que haja um conjunto de símbolos 

capazes de expressar as peculiaridades do instrumento e de sua manipulação. As palavras, 

sons, figuras e outros símbolos passam a ter uma função imprescindível tanto para que ocorra 

o aprendizado quanto para que o próprio trabalho seja executado. No caso da atividade 

artística esse pressuposto torna-se ainda mais efetivo. 

A complexa trama simbólica que precede e acompanha a execução de uma atividade 

é a mediadora entre o sujeito que a executa e o meio social, que caracteriza o objeto de sua 

ação. O registro e a troca de informações é fundamental para que o conhecimento adquirido 

por um indivíduo seja levado até outros e repassado às gerações posteriores. Para João 

Francisco Duarte Jr ( 1981), em sua obra Fundamentos estéticos da educação, a linguagem, 

ela mesma, é uma ferramenta para interferência direta  num mundo social. 

Quando nasce um ser humano ele já encontra pronta toda essa complexa rede de 

relações, instrumentos e símbolos, inter-relaciona-se com ela, assimilando e remodelando-a 

para si mesmo e para os outros, os de seu tempo e os que virão depois. A sua assimilação do 

que já está pronto, antes de seu nascimento, só é possível graças à mediação simbólica 

(VIGOTSKI, 2001). No caso dos adolescentes que receberam a medida de privação de 

liberdade, essa mediação diverge da mediação da maioria das crianças e adolescentes no 

decorrer de suas vidas. 

O homem age, mudando o meio. E modifica o meio não apenas com o uso da 
tecnologia, por meio de mudanças físicas, mas básica e fundamentalmente 
através da palavra, dos símbolos que cria para interpretar o mundo (DUARTE 
JR, p. 15, 1981). 

Quando nasce um bebê, ele não possui identificação com os processos culturais 

humanos desenvolvidos historicamente. As suas ações respondem a um caráter 

exclusivamente biológico, instintivo e reflexivo. Quando necessita de algum cuidado, chora, 

quando sente sono, dorme, quando sente fome, mama. O que humaniza a criança é 
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fundamentalmente o acesso à cultura, que se dá pela sua atividade orientada por um adulto, 

mediada por esse complexo universo simbólico (VIGOTSKI, 2001). 

Uma criança de seis meses, ao querer pegar uma chupeta que não está ao seu alcance, 

olha e estica as mãos naquela direção, emitindo sons, chamando a atenção do adulto, que 

aproxima o bico das mãos da criança. Gestos simples como este levam a criança a atividades 

de interação humana, iniciando-a no complexo mundo das relações culturais. Quando esta 

criança deseja mostrar algo que está longe, ela irá apontar com as mãos e falar. 

O que antes era um balbuciar ininteligível, uma imitação sonora da fala dos adultos, 

passa a ter sentido específico, o sentido da palavra. A arte trabalha a partir de um 

reordenamento pessoal e criativo desse universo simbólico, tendo como matéria-prima um 

imenso complexo de possibilidades simbólicas. No caso da atividade artística, são símbolos 

carregados de significados expressivos para os alunos e para o mundo a sua volta. 

A sociedade possibilita o desenvolvimento de uma consciência específica com 

caráter de exclusão à medida em que proporciona uma vivência radical de criança e do 

adolescente excluídos com uma mediação simbólica também diferenciada. 
O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua inserção 
em determinado grupo cultural, se dá de fora para dentro. Isto é, 
primeiramente o indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas 
pelas pessoas a seu redor, de acordo com os significados culturalmente 
estabelecidos. A partir dessa interpretação é que será possível para o 
indivíduo atribuir significados às suas próprias ações e desenvolver 
processos psicológicos internos que podem ser interpretados por ele próprio 
a partir dos mecanismos estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos 
por meio dos códigos compartilhados pelos membros desse grupo 
(OLIVEIRA, 1985, p.4). 

Vigotski  e seus colaboradores desenvolveram pesquisas junto a crianças de origens 

culturais diferentes para compreender como se dá o diferenciamento do desenvolvimento 

destas crianças (VYGOTSKY e LURIA, 1996). Descobriu que, fases de assimilação de 

linguagens comuns para um determinado grupo cultural não obedeciam à mesma 

determinação em outro grupo. Por exemplo, crianças de zona rural, que não haviam tido 

contato com a cultura urbana, apresentavam formas diferenciadas de associação de conjuntos 

de objetos e idades diferentes.  Da mesma forma, dentro de uma mesma sociedade, 

encontram-se indivíduos com uma gama de compreensão simbólica muito diferente. É o caso 
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dos nossos alunos internos, que passaram por um radical processo de exclusão desde o início 

de suas vidas. 

Para Vigotski (2001), a fala é uma mediação simbólica desenvolvida/apropriada pela 

ação da criança (atividade) e não passivamente, pois ela só aprende quando se torna um 

sujeito ativo. Primeiramente a criança aprende a falar imitando os adultos e objetivando 

desejos. Como no exemplo citado, ela balbucia quando quer alguma coisa. Sua imitação 

inicial da fala será ininteligível, mas atrairá a atenção dos que estão a sua volta, estabelecendo 

uma relação. Na constante busca da imitação, expressando grunhidos para os outros a sua 

volta, a criança passa a repetir alguns vocábulos. Enquanto o vocábulo não tiver sentido ainda 

não é palavra, esta só passa a existir quando ganha um significado. 

A ausência de pessoas para refletir as ações da criança produz um atraso na sua 

capacidade de associação de sons e significados específicos, dificultando a apropriação da 

cultura. A ausência ou a redução da utilização da palavra e outras formas de linguagem é uma 

violência, cometida pela sociedade, contra milhões de crianças em exclusão, dentre elas a 

maioria dos alunos das unidades de internação. 

A utilização da linguagem como um suporte ao pensamento é defendida por Vigotski 

(2001), ampliando a importância da mediação simbólica como instrumento intelectivo do 

indivíduo no seu meio. 

(...) o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência 
prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então, duas 
linhas, completamente independentes de desenvolvimento, convergem 
(VIGOTSKI, 2001, p. 33). 

 A criança passa a controlar, a si mesma e ao ambiente, através da mediação 

simbólica, que pode ser a fala ou símbolos visuais, sonoros e artísticos em geral. A criação 

desse comportamento caracteristicamente humano produz, mais tarde, o intelecto e o 

sentido de pertencimento a um grupo social. A arte proporciona intensamente esse 

encontro entre a cultura histórica e as pessoas da comunidade o o ser individual. No 

momento em que o adolescente cria sua obra, comunica uma cultura apreendida com seus 

próprios significados, atuando como uma ponte a quebrar a exclusão, onde antes só 

haviam muros.  
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2. Considerações 

Ao desenvolver atividades artísticas, sejam de leitura ou de criação de obras, acontece 

uma confluência entre os desejos de relação social do adolescente e o mundo real a sua volta. 

Ao se apropriar de complexos e múltiplos signos expressivos ele sente-se parte do mundo 

humano no sentido de se apropriar e ao mesmo tempo se comunicar com ele. Um processo 

interativo que vai no sentido contrário da violência e exclusão que, em geral, caracteriza a 

formação em geral dos adolescentes internos. 

A prática participativa nas oficinas torna o aluno sujeito do processo, porém, o 

respeito a determinadas normas e orientações da unidade não podem ficar abertas ao livre 

arbítrio. A tensão (no bom sentido), causada pela necessidade de expressar sentidos na obra a 

ser criada, é importante ferramenta de auto-controle dos adolescentes em relação a sua própria 

conduta.  

Durante as reuniões de avaliação e planejamento, que ocorrem ao final das oficinas, a 

organização é fundamental para que a atividade aconteça. A distribuição e a cobrança das 

tarefas é feita com a participação de todos, mas, sob a orientação do educador. A vivência 

lúdica produz um grande interesse dos adolescentes pela atividade, melhorando as 

possibilidades de negociação, com o grupo, de limites e normas necessárias para a produção 

das obras. Durante as oficinas o conceito de atividade humana vai emergindo da mera ação 

individual, para uma ação coletiva e ordenada, onde todos fazem parte de uma ação maior e 

são responsáveis pela conquista dos objetivos do grupo. 

A atividade artística exige planejamento e execução detalhada. Cada material, as 

formas e os significados são pré-estabelecidos e organizados previamente, proporcionando 

uma iniciação no processo de planejamento do futuro. Esse “antever” é característico do 

existir humano, criado pela imaginação em contato com a realidade e é fundamental na 

educação de adolescentes que têm um histórico de exclusão e marginalidade. 

O espaço físico também carrega uma complexa simbologia que define 

comportamentos específicos a serem lidos e compreendidos. Como deve ser a conduta do 
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adolescente dentro da sala de aula, no pátio, na rua ou nas Unidades de Internação. A 

representação simbólica espacial serve como mediadora entre o sujeito e seu meio 

sociocultural. As unidades de internação em geral são carregadas de um sentido ao mesmo 

tempo opressivo, doloroso e de horror, fazendo com que muitas pessoas que vão lá para 

visitar não consigam permanecer no local, passando mal imediatamente. As artes atenuam 

esse processo visual doloroso, colocando trabalhos coloridos nas paredes. O interno passa a 

reconstruir o universo simbólico e estético, do espaço que é sua moradia, de forma lúdica, 

sentindo-se seu criador parte dele. 

A maioria dos adolescentes internos nas unidades de internação tem muita dificuldade 

de leitura dos símbolos espaciais, comportando-se de forma inadequada. O interno R. S. não 

soube se comportar numa audiência, no Juizado da Infância e da Juventude, prejudicando o 

andamento do seu processo (PAES, 1999). 

O signo pode estar num objeto, som, cor, gesto, figura, etc., que representa uma outra 

coisa, servindo como auxílio da memória e da atenção. Na criação artística dos adolescentes 

esses símbolos perdem a conotação repressiva e eles conseguem compreendê-los. A sociedade 

urbana está cheia de signos que devem ser interpretados, para que se consiga compreender as 

relações comunitárias e sociais. Os símbolos que indicam proibição de determinadas condutas 

são imprescindíveis para a organização da vida em sociedade.  
A educação, dessa maneira, compreende também o ambiente cultural no qual 
o indivíduo vive, na medida em que lhe possibilite ou lhe vete a constituição 
de um sentido (o mais amplo possível)  para sua existência. A circulação de 
idéias, significados e sentidos, no interior de uma cultura, e o acesso a essa 
circulação compreendem pois o contexto formativo (educacional) mais 
amplo no qual estamos inseridos. Os métodos pelos quais se permite ou se 
veta a participação dos indivíduos nos produtos culturais são, em última 
análise, métodos educativos (DUARTE JR, 1981, p15). 

Para os adolescentes em privação de liberdade, estes signos, muitas vezes, não foram 

sequer elaborados conscientemente, por causa da ausência de uma educação dirigida. Outras 

vezes, os símbolos foram conhecidos e depois negados, como uma forma de enfrentamento do 

sofrimento causado pela repressão, como uma devolução da violência sofrida ao meio que o 

violenta. 
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Os jogos violentos são preponderantes no meio infantil de origem dos adolescentes. 

As crianças aprendem a se defender/agredir física e verbalmente, para que consigam 

sobreviver afetivamente no grupo,em geral, na ausência de um mediador adulto. O conflito é, 

também, uma forma de linguagem necessária para a sua sobrevivência e a arte possibilita a 

tomada de consciência dessa violência pela linguagem, sem que ela se realize material, 

corporal. 

O jeito de falar, as palavras, o movimento do corpo e toda uma singularidade 

expressiva compõem a imagem geral desses meninos e meninas que se tornaram alunos nas 

oficinas de arte. A especificidade está ajustada à necessidade de não se identificar com a 

autoridade socialmente constituída, como o pai, o diretor, o professor, o policial, o juíz, e uma 

série de técnicos que trabalham nas UNEIS. 

Tudo isso os afasta mais ainda de uma possível comunhão com os valores 

socialmente estabelecidos. Nesse momento a agressão ao estabelecido passa a ser cultuada e 

transforma-se numa complexa inter-relação de símbolos, mediadores de suas relações com o 

mundo. Quando essa agressão se manifeta na criação artística ele tem um sentido pedagógico 

que possibilita o diálogo. Uma demonstração simbólica de ódio  medo que se mistura a outros 

sentimentos, toca o público e volta para eles, proporcionando um novo entendimento e 

sentimento de mundo, mais humanizado. 

A especificidade simbólica precisa ser respeitada durante as oficinas, porque esse é o 

seu mundo, o que eles tem de verdadeiro para expressar. Quando eles expressam a si mesmos 

podem explorar livremente suas possibilidades de comunicação usando sua própria 

linguagem. Se muitos trabalhos ainda aparecem carregados de sofrimento e violência é porque 

representam a realidade de suas vidas.  

Na expressividade criadora da obra produzida, identifica-se a particularidade artística 

no sentido de se constituir num sensível registro de vida e da subjetividade dos adolescentes. 

São seres em privação de liberdade que tiveram negado o direito de registrar criativamente 

suas experiências durante suas vidas, o que, junto com a falta de vontade de recordar 

objetivamente seu passado “doloroso”, os impede de organizar o conhecimento sobre si. A 

arte representa um poderoso meio de registro, estudo e compreensão sensível sobre suas 
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vidas, ajudando-os no processo de identificação do passado, contribuindo para a elaboração 

de uma identidade consciente e a se projetar criativamente no futuro. 

Essa alfabetização estética é fundamental como estímulo ao desenvolvimento do 

processo de construção da consciência, não apenas de quem participa diretamente dela, como 

também do público, que pode entrar em contato com os trabalhos produzidos, tomando 

consciência de uma realidade negada e escondida socialmente. Quando mais o íntimo dos 

seus seres é exposto na atividade artística, mais eles se comunicam de forma saudável com a 

sociedade que os nega. Assumem publicamente o que são, enfrentam seus medos e a violência 

do mundo que os formou. Criam sentidos visuais que unem o que o preconceito e a opressão 

social separa inistentemente. 
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ARTE E INFÂNCIA: relato de experiência sobre criatividade e autonomia 

 
Eduarda Silveira dos Anjos Bainha1 - UFF 

Grupo de Trabalho de Ensino 
 
Resumo 
O presente artigo relata a experiência do projeto Duda Bainha Arte e Educação que promove a 
realização de oficinas de arte educação. Essas têm por objetivo despertar a criatividade e a autonomia 
de crianças de 0 a 12 anos colaborando para o desenvolvimento integral das mesmas. As oficinas a 
serem relatadas foram realizadas entre os meses de agosto de 2016 e julho de 2017, em um parque 
ecológico da cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Faziam parte de um evento que 
propôs o livre brincar como forma de conscientização sobre o desenvolvimento integral infantil. A 
fundamentação teórica baseou-se nas abordagens sobre criatividade e autonomia de Piaget e 
Vygotsky. Do primeiro autor foram ressaltadas suas teorias sobre a importância da relação do ser com 
o meio e com os outros. Do segundo autor, focou-se em sua teoria acerca da imaginação como função 
vital e necessária para o desenvolvimento cognitivo nas crianças. Também foram utilizadas as teorias 
de Winnicott no que tange à criatividade primária e sua conexão com a maternagem. Pretende-se 
relatar a partir da experiência, a possibilidade de se utilizar a arte e o brincar como ferramentas de 
incentivo para o despertar criativo das crianças, colaborando para o seu desenvolvimento afetivo, 
social e cognitivo. 
Palavras-chave: Oficinas, arte educação, desenvolvimento infantil.  
 
 

Introdução 

O projeto “Duda Bainha Arte e Educação” surgiu a partir de uma inquietude sobre o 

ensino da arte no ambiente escolar, principalmente na educação infantil, e como de fato essa 

disciplina tem colaborado para o desenvolvimento das crianças.  

Com o objetivo de proporcionar experiências de qualidade, o projeto voltado para 

crianças e seus familiares, iniciou suas atividades em um ambiente não formal, com o 

propósito de realizar oficinas de arte educação mediadas, que despertassem a capacidade 

criativa e inventiva dos participantes.  

Quanto se perde da contribuição da arte no que tange ao lúdico, à imaginação e à 

criatividade, ao ter que se enquadrar em um ambiente de ensino formal? As crianças têm 

passado, dentro do ambiente escolar, por experiências que aumentem seus repertórios e que 

colaborem para a construção do conhecimento?  

Para que o projeto alcançasse o proposto, foi empregado o conceito de John Dewey 

(1980) sobre uma real experiência, quando o autor afirma que a experiência ocorre 
                                                 
1 Produtora Cultural pela Universidade Federal Fluminense. Licenciada em Artes. Professora de artes do ensino 
regular e fundadora do projeto Duda Bainha Arte e Educação.  E-mail: eduardabainha@gmail.com  
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continuamente e que faz parte do processo de vida a interação do sujeito com as condições 

que o rodeiam. Porém, o autor ressalta que as experiências podem ser tão rápidas e distantes 

que não alcançam, necessariamente, alguma intervenção no sujeito. É preciso oferecer uma 

percepção, que se distancia de estereótipos, pois não é passiva e permite absorver a 

experiência.  

 
[...] um ato de percepção processa-se por ondas que se estendem serialmente através 
de todo o organismo. Não há na percepção, por conseguinte, tal coisa como o ver ou 
o ouvir e mais a emoção. O objeto ou cenário percebidos ficam completamente 
penetrados emocionalmente. (DEWEY, 1980, apud ZENICOLA et. al, 2011, p. 2)  
 

Sendo assim, o projeto relatado utiliza-se da concepção de que é necessário haver um 

ato de percepção, para proporcionar aos participantes das oficinas experiências que sejam 

absorvidas de forma integral.  

Baseado ainda na abordagem sociointeracionista de Vygotsky, as oficinas do projeto 

Duda Bainha Arte e Educação criam a oportunidade dos participantes se desenvolverem na 

relação de troca com o outro, tanto entre crianças, quanto nas relações de interação e 

mediação simbólica entre crianças e adultos; E com seus familiares. 

 

A Criatividade na Infância 

Vygotsky (1987) diz que a perda do lúdico provoca na criança o envelhecimento 

precoce e a atrofia da espontaneidade. A capacidade criadora é exclusiva do homem, sendo o 

ser humano o único ser vivo capaz de criar algo novo a partir do que já existe. Os seres 

humanos usam a criatividade para imaginar situações futuras e formar outras imagens.  

Ainda de acordo com Vygotsky (1987) a imaginação vai além de um divertimento 

para o cérebro, sendo ela uma função vital e necessária. Por isso, o referido autor ressalta a 

necessidade pedagógica de se ampliar a experiência da criança, a fim de que se construa uma 

base sólida para a atividade criadora.  

Piaget (1998) afirma que o pressuposto básico para o desenvolvimento do indivíduo 

autônomo é a relação do ser com seu meio e com os outros. Este desenvolvimento acontece à 

medida que é permitido à criança se desbloquear da sua própria perspectiva, colocando-se na 
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perspectiva dos outros e percebendo a existência de vários pontos de vista, além da 

necessidade da troca e da cooperação.  

Ainda de acordo com Piaget (1998) criança não é um ser passivo, com um cérebro 

vazio a ser preenchido. O autor afirma também que crianças são seres ativos que precisam de 

incentivo para explorar espontaneamente seu meio.  

Todo ser humano é capaz de realizar uma ação em que se cria algo novo. Para essa 

atividade, Vygotsky (1987) atribuiu o nome de atividade criadora. Para ele, a atividade 

criadora abrange tudo que se cria de novo, podendo ser uma criação artística, científica ou 

técnica.  

O autor afirma que tudo que está à nossa volta foi criado e inventado pelo homem, 

excluindo, é claro, o mundo da natureza. Todo o mundo da cultura é produto da imaginação e 

criação do homem, considerando assim não apenas as grandes invenções de gênios, artistas e 

cientistas, mas exaltando também toda a criação anônima e coletiva da sociedade 

(VYGOTSKY, 1987). 

O processo de criação, de acordo com o referido autor, se dá a partir do momento que 

o sujeito combina elementos já conhecidos com novos elementos, compondo um novo 

conjunto, ou seja, um todo com eles.  

Pode-se concluir então que a atividade criadora não é um fato isolado da realidade. 

Pelo contrário, Vygotsky (1987) afirma que a ação de criar algo é resultado de contínuas 

interações entre o sujeito e o mundo ao qual ele pertence, e ainda entre o sujeito criador e 

outros sujeitos que com ele interagem. A imaginação e a realidade são os elementos básicos 

para formar um conjunto estruturado que dá suporte à criação, e ainda explica:  

 
A atividade criadora da imaginação se encontra em relação direta com a riqueza e a 
variedade da experiência acumulada pelo homem, porque esta experiência é o 
material com que ele ergue os edifícios da fantasia. Quanto mais rica for a 
experiência humana, tanto maior será o material de que dispõe sua imaginação. Por 
isso, a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, por ser menor sua 
experiência. (VYGOTSKY, 1987, p. 17) 

 

              Existe uma necessidade pedagógica de se ampliar a experiência da criança. Quanto 

mais uma criança experimenta novas situações e novos desafios, quanto mais ela interage com 

o mundo, com objetos e pessoas, maior será seu repertório mental. De acordo com Castro 
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(2006), quanto mais experiências novas forem ofertadas à criança, maior será o material 

simbólico que ela acumulará. Esse material servirá de base para atividade criadora, e essa por 

sua vez será mais intensa e com diversificados elementos de referência. Isto também significa 

que quanto mais o sujeito cria, mais constrói conhecimento e se desenvolve cognitivamente, 

ampliando em conjunto sua capacidade de ciar e imaginar o novo (CASTRO, 2006).  

O processo criador se inicia quando existe uma percepção interna e externa dos 

objetos e acontecimentos ao redor do ser, quando há o contato com o mundo, com os objetos 

que o circundam e na interação com o os outros seres (CASTRO, 2006). Quando a criança 

escuta histórias, interage com objetos novos, percebe e atua em seu ambiente, ela acumula 

experiências, amplia seu repertório e gera material para a construção da fantasia.  

Sendo assim, é possível afirmar que a função imaginativa depende da experiência da 

criança, da necessidade, dos interesses dela. Depende ainda dos conhecimentos acumulados, 

das tradições da sociedade que ela está inserida, e principalmente do meio que a rodeia.  

Sobre a criatividade, Commons e Richards (1984) afirmam que se refere a uma ação 

original, mesmo que os instrumentos não sejam originais. Ainda de acordo com Commons e 

Richards (1984) é possível inventar algo novo, com objetos conhecidos, inventando uma nova 

forma de usá-los, por exemplo. Essa questão é tratada pelos autores pela expressão “inovação 

criativa”. 

Segundo Commons e Richards (1984), a capacidade criadora e imaginativa é 

complexa e dependente de vários fatores. Alguns deles são a quantidade e variedade de 

estímulos que o sujeito está submetido, as experiências anteriores do sujeito e seus interesses. 

Por isso, a imaginação pode se manifestar de forma diferente na criança e no adulto, e ainda 

atua de modo diferenciado em cada fase de desenvolvimento do indivíduo.  

Sobre a relação entre a quantidade de experiências que o sujeito vive e sua capacidade 

de criar, Castro (2006) explica: 

 
Imagina-se, via de regra, que a função imaginativa é mais rica e variada na criança 
do que no adulto. A criança parece ser mais espontânea (e talvez, de fato, o seja), 
mais livre para imaginar, mais integrada ao mundo da fantasia que da realidade. Mas 
isso não significa que sua capacidade imaginativa seja maior ou mais rica que a do 
adulto, porque sua experiência é muito menor e mais limitada que a do adulto. 
(CASTRO, 2006, p. 56) 
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É possível entender que a imaginação vai se desenvolvendo à medida que a 

capacidade cognitiva do ser se desenvolve. Vygotsky (1987) explica que a aparente 

independência da imaginação das crianças em relação à razão é fruto da pobreza de sua 

capacidade imaginativa. Na verdade, afirma o autor, toda criação científica e cultural não se 

originam apenas na imaginação, mas sim muito mais do conhecimento prévio e da capacidade 

de domínio do mesmo.  

Ao considerarmos a criação a partir do verdadeiro sentido psicológico, teremos 

entendido que criar significa fazer algo novo. Sendo assim, é possível concluir que o sujeito 

pode criar em maior ou menor grau e que a criação tem muita importância no 

desenvolvimento infantil.  

Por isso, torna-se extremamente importante proporcionar um ambiente adequado e 

estimulante para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural da criança. Quando um aluno 

permanece sentado durante a aula, apenas recebendo informações, está exercitando somente a 

cópia, a repetição e a memória. Para que um aluno se desenvolva de maneira integral, é 

preciso que seja permitido a ele interagir permanentemente com seus pares, estimular a 

atividade de pesquisa e a exploração do espaço.  

Para que a criança se desenvolva de maneira plena, é preciso utilizar ferramentas 

fundamentais na construção de sua inteligência: observação, questionamento, busca de 

informações, confrontação de dados, percepção da existência de diferentes fontes de pesquisa, 

elaboração de hipóteses, testagem de hipóteses, elaborações conclusivas, etc. (CASTRO, 

2006).  

 

Construção de Sujeitos Autônomos 

É comum encontrar escolas e professores que colocam imaginação e criatividade em 

segundo plano de forma inferior à razão e à memória. Na verdade, a criatividade e a 

imaginação são atividades que alimentam ambas – razão e memória – e interagem com elas, 

permitindo assim que sejam realizadas novas combinações de elementos, gerando a 

construção do conhecimento. 

De acordo com essa afirmativa, podemos entender que a cooperação muito vem a 

acrescentar no desenvolvimento infantil, uma vez que o trabalho e a pesquisa em grupo 
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permitem troca de experiências e aquisição de novos conceitos, conforme explica Castro 

(2006, p. 58): “Recepção passiva de informações, memorização de dados, cópias de 

atividades são atividades que isolam intelectualmente os alunos.”  

Ao voltarmos nosso olhar para o cotidiano escolar, é possível perceber que o ensino de 

forma geral é pautado no verbalismo. As crianças ficam quase sempre condicionadas a ouvir o 

que o professor fala, a copiar o que ele escreve e a responder ao que ele pergunta. Se 

compreendermos que o desenvolvimento integral da criança inclui de forma significativa o 

estímulo à criatividade, podemos concluir que esse modelo de educação se torna insuficiente. 

E assim afirma Piaget apud Castro:  

 
Somos frequentemente vítimas da mesma ilusão em todos os campos de ensino: 
toma-se como ponto de partida o que é ponto de chegada e considera-se como sendo 
o método mais simples aquele que é o mais natural para a inteligência verbal do 
adulto, quando, para a criança, a ordem a ser seguida tem de ser a inversa. (PIAGET, 
1998, apud CASTRO, 2006, p. 59) 

 

Torna-se, portanto, correto afirmar que existe uma semelhança na origem do 

desenvolvimento da autonomia e no da criatividade nas crianças. Os maiores teóricos acerca 

das concepções abordados no presente artigo – Vygotsky e Piaget – muito convergem em suas 

ideias quando abordam esses temas, embora cada um tenha uma diferente concepção no que 

tange ao desenvolvimento infantil.  

Claramente nota-se que tanto o conceito de criatividade difundido por Vygotsky, 

quanto o conceito de autonomia estudado por Piaget convergem na necessidade de 

experimentação do mundo. Quando permitimos que a criança amplie suas experiências, 

quando possibilitamos que as crianças interajam com os sujeitos e objetos ao seu redor, 

oportunizamos a ela entrar em contato direto com a riqueza e diversidade de elementos. 

Permitir a experimentação na infância é aumentar o repertório da criança. Quanto mais 

experiências o ser humano acumula, maiores serão suas bases para a atividade criadora e mais 

amplas serão suas possibilidades cognitivas, pois “a ação sobre o mundo constitui o meio 

necessário para a construção das operações lógicas.” (CASTRO, 2006, p. 59) 

O que Castro (2006) nos coloca a respeito da autonomia, de acordo com a visão de 

Piaget (1998), é que sem o desenvolvimento da lógica e das operações, não há nenhuma 

1413



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

possibilidade de desenvolvimento da autonomia, embora logica e operações não sejam 

pressupostos para a autonomia. Mas ainda assim são extremamente necessárias.  

Este conceito torna-se de fácil compreensão quanto colocado às claras o que a 

imaginação e a criatividade deixam implícito: elas só se desenvolvem a partir de formas 

complexas de pensamento - quando o ser acumula, transforma, cria e gera conhecimento. 

Piaget (1998) ao ser citado por Castro (2006), afirma que imaginação e criatividade precisam 

juntas de uma grande carga de experiências anteriores para serem deflagradas. Esta afirmação 

reforça a necessidade de ações mediadoras que proporcionem ao sujeito a interação com o 

mundo à sua volta e com os outros sujeitos que o cercam. Essa afirmação nos traz também o 

esclarecimento sobre a cognição do sujeito criativo e imaginativo.  

Piaget (1998) afirma que o sujeito que desenvolve imaginação e criatividade possui 

um tipo de inteligência cognitiva desenvolvida, pois para se criar algo novo é necessário o 

pensamento formal, o hipotético e o dedutivo.   

Outro ponto de convergência entre Vygotsky (1987) e Piaget (1998) é o que tange à 

atividade criadora dentro do ambiente escolar. Para o primeiro, é preocupante a imposição de 

assuntos que não fazem parte do cotidiano e nem da realidade da criança, assim como a forma 

em que tratam com descaso o interesse das mesmas. Piaget (1998) também relata esse ponto 

de atenção em seus estudos, enfatizando ainda que nas instituições de ensino as atividades 

costumam partir apenas do professor, sendo esse o ponto de chegada e não o de partida. O 

autor ainda afirma que é preciso valorizar os interesses das crianças, faze-las parte do 

processo de criação das atividades a serem desenvolvidas, dando assim verdadeira atenção e 

valor aos pressupostos do desenvolvimento infantil.  

É possível afirmar que o estímulo ao desenvolvimento tanto da autonomia quanto da 

criatividade nas crianças, são pontos de partida desejáveis para uma educação de qualidade. 

 

Duda Bainha Arte e Educação 

Sobre as perspectivas apresentadas até aqui, o projeto “Duda Bainha Arte e Educação” 

vem de encontro às teorias de Piaget e Vygotsky, com a intenção de experimentar oficinas de 

arte ao ar livre como ferramenta para o desenvolvimento integral. 
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Rubinstein (2003) afirma que o vínculo afetivo é o elo que permite que o homem 

invente algo. O conhecimento não é suficiente para o homem criar, usando sua consciência de 

forma criativa e inédita. É preciso que o ser humano sinta, sonhe, imagine, brinque, intua, 

duvide, pergunte ao outro e pergunte a si mesmo, e também utilize outras inúmeras 

capacidades, não controladas pela razão, para que se construam forças e energias necessárias 

para gerar o saber a partir do conhecimento (RUBINSTEIN, 2003).   

Winnicott (1996) diz que a criatividade está focada no início da vida, se manifestando 

a partir da relação estabelecida entre a mãe e o bebê. Sendo assim, a criatividade se apresenta 

como uma criatividade primária, por estar na essência do desenvolvimento humano. Pode-se 

afirmar, portanto, que se tornar um ser criativo tem a sua fonte em uma maternagem 

suficientemente boa, em que o ser humano se desenvolve na relação com outro ser humano, 

tornando os vínculos corporais e afetivos essenciais para a formação do humano. Assim, ao 

nascer, o bebê deve ser nutrido emocional e fisicamente, ser sustentado no tempo e no espaço 

e poder conviver e compartilhar (WINNICOTT, 1996).  

Por isso, as oficinas tiveram por intenção proporcionar a pais e filhos, de 0 a 12 anos, 

experiências que permitissem que criassem, sentissem juntos. O foco era criar a oportunidade 

de vivencias de interação com a arte, com a criação, a partir de uma mediação simbólica, que 

permitisse também a troca de afeto e experiências como afirma Loparic (2008) apud Maia 

(2017). 

 
[...] o homem só pode tornar-se um existente, alguém que se sente real e que é capaz 
de estar-no-mundo e de se relacionar com os outros e com as coisas (as primeiras 
delas sendo os brinquedos), de modo criativo, depois de ter sido acolhido por um 
colo materno, do qual dependeu totalmente e que foi seu primeiro lugar para ser. 
(LOPARIC, 2008, apud MAIA, 2017, p. 66) 
 
 

Sendo assim, surgiu a ideia de realizar um evento que proporcionasse uma experiência 

de cunho pedagógico aos participantes, fora do ambiente escolar. A visita da criadora do 

projeto a um parque ecológico da cidade de Rio das Ostras no estado do Rio de Janeiro foi 

determinante para a concepção da ideia, que se projetou na forma de um evento chamado 

“Dia de Parque”, tendo ao todo 5 edições entre agosto de 2016 e julho de 2017. Na 

programação havia atividades para bebês de 0 a 3 anos e para crianças acima de 4 anos. 
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Foram oferecidas para os bebês oficinas de tintas e massinhas comestíveis, areia 

caseira colorida, brinquedos não estruturados e dança criativa. Para os maiores de 04 anos, 

foram oferecidas oficinas de brinquedos reciclados, mandalas confeccionadas em CD´s, 

pintura e horta criativa. Além disso, o evento também proporcionou brincadeiras ao ar livre, 

trilhas e banho na mina de argila do parque.  

Segundo Piaget (1998), não se pode entender a criança como um ser passivo, cujo 

cérebro deve estar aberto a depósitos de informações. Para ele, a criança é um ser ativo em 

seu processo de construção de conhecimento cuja pesquisa espontânea deve ser alimentada. 

Por isso, a proposta de todas as atividades do evento era permitir a livre exploração das 

crianças com os objetos, com as outras crianças e com os familiares que os acompanhavam. A 

partir desse conceito foi criado o chamado “Cantinho dos Bebês” com atividades motoras e 

sensoriais em condições exploratórias.  

As oficinas de tintas e massinhas comestíveis e areia caseira colorida tiveram por 

objetivo proporcionar a bebês experiências sensoriais divertidas e estimular a percepção de 

novas texturas, cores, aromas e sabores. Os pais foram instruídos sobre como estimular as 

diferentes fases do desenvolvimento dos bebês com brincadeiras que podem ser reproduzidas 

em casa. Os brinquedos não estruturados são objetos do cotidiano, como utensílios de 

cozinha, que são colocados ao alcance dos bebês. Ao entrarem em contato com objetos 

desconhecidos, os bebês aumentam seu repertório de experiências e desenvolvem suas 

capacidades cognitivas. Durante a dança, os pais foram convidados a participar de um 

momento de afeto com os bebês de colo, de troca e interação.  

 

Figura 1. Oficinas sensoriais para bebês 

 

 

 

 

Fonte.: A autora 
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Para as crianças acima de 4 anos, a criatividade foi explorada para a construção de 

brinquedos, criação de horta, mandalas, além de brincadeiras e jogos cooperativos.  

A cooperação faz parte da atividade criadora uma vez que ela é uma condição 

essencial para a constituição plena da razão. A imaginação será mais estimulada e positiva, 

quanto mais a criança vir, ouvir e experimentar. Assim mais ela aprenderá e assimilará, pois 

mais elementos farão parte de seu repertório.  

 
A imaginação, como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual em 
todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e 
técnica. Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e que foi criado pela 
mão do homem, todo o mundo da cultura, em diferenciação ao mundo da natureza, 
tudo é produto da imaginação e da criação humana, baseados na imaginação. 
(VYGOTSKY, 1987, apud CASTRO 2006, p. 58) 

 

A proposta pretendia também esclarecer aos pais quanto à importância do estímulo e 

incentivo aos momentos inventivos dos filhos. E para isso, todos foram convidados a criar e 

brincar juntos.  

 

Figura 2.: Pintura livre, horta criativa e jogos cooperativos 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora  

  

 

Considerações finais 

Para que aconteça uma educação de qualidade, é necessário que se estimule o 

desenvolvimento da autonomia e da criatividade nas crianças. As oficinas de arte educação 

oferecidas pelo projeto puderam servir como base experimental de possíveis atuações 

docentes em sala de aula. Foi percebido o quanto as crianças se sentiram estimuladas e 

seguras ao entenderem que poderiam criar e experimentar livremente.  
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Existe um bloqueio dentro das escolas no que diz respeito a ouvir as necessidades das 

crianças. Dar voz e importância para o que elas dizem e criam ainda é um tabu dentro das 

instituições de educação. Pautam-se assim as atividades em uma postura tradicional de cópia, 

de repetição e de atribuição dos conhecimentos ao professor. É ele quem detém o saber, é ele 

o responsável por transmitir a verdade sobre os fatos, e o conhecimento que o aluno irá 

receber está pronto, acabado e engessado.  

O ensino da arte muito pode colaborar para a quebra deste paradigma educacional. 

Durante as oficinas, por várias vezes foram ouvidas perguntas por parte das crianças sobre o 

que era permitido ou não fazer. Por exemplo, se podiam pintar suas mãos ou se podiam 

misturar as cores das tintas comestíveis. Ou seja, existia ali uma grande vontade criativa, uma 

curiosidade a ser explorada, porém o receio em serem advertidas podava suas ideias.  

Quando as crianças se davam conta que aquele era um espaço livre para a criação, a 

oficina fluía de forma prazerosa, e elas dividiam com os outros participantes suas descobertas 

e criações.   

Ao colocar a criança em contato com novas experiências visuais, sensoriais e motoras 

e ao permitir que elas criem livremente a partir de seu repertório, estamos estimulando sua 

capacidade cognitiva. A criança livre para explorar o seu meio, trocar experiência com seus 

pares, e os objetos que a cercam, passa a entender que sua visão de mundo é valorizada, e 

ainda que existam outras visões, diferentes da dela.  

Durante o encerramento dos eventos, todos foram convidados a deixar seu registro 

sobre a experiência, de forma oral ou escrita. Os pais colocaram os pontos de satisfação e 

muitos se demonstraram surpresos com as atividades desenvolvidas pelos filhos. Alguns 

disseram estar receosos antes do evento, por acharem que seus filhos não iriam aproveitar, 

uma vez que durante o tempo livre costumam ficar entretidos com aparelhos eletrônicos. 

Porém, se surpreenderam ao ver o quanto os filhos interagiram e aproveitaram as atividades.   

É possível concluir, portanto, que o projeto alcançou seu objetivo de trazer um 

despertar sobre a necessidade do ambiente escolar em incentivar cada vez mais a criação 

artística, que por sua vez tem início na exploração e na pesquisa por parte da criança. Desta 

forma, o profissional de educação deixa seu papel passivo e passa a atuar de forma ativa no 
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processo ensino-aprendizagem. É preciso dar espaço a essas práticas de livre conhecimento 

para que aluno e professor construam novos saberes.  

Sendo assim, a educação formal estará efetivamente caminhando para uma educação 

interativa, de qualidade, que colabora para o desenvolvimento de seres humanos seguros ao se 

expressarem e, por tanto, mais autônomos.  
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Resumo 
O Ensino de Arte no Brasil já passou por diversas mudanças e dois dos marcos mais importantes foram 
a Lei de Diretrizes e Base (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que inserem Arte no 
currículo escolar. Diante disso, o ensino de Arte começa a se estruturar dentro do ensino formal e atingir 
propostas conceituais e práticas nos processos e métodos da arte educação. O presente artigo parte do 
pressuposto de uma pesquisa realizada na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, na qual investigou a 
situação do ensino de Arte nas escolas públicas da região. Assim, com o objetivo de contribuir com as 
reflexões já feitas até agora acerca do ensino de Arte, ainda que brevemente, desenvolvemos a pesquisa 
com referências histórica e conceitual e com a experiência adquirida como bolsista no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), durante o período de 2015 a 2017. Os dados 
foram coletados a partir de atividades propostas pela disciplina Pesquisas e Práticas Pedagógicas II do 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Regional do Cariri - URCA. Trilhando nesse 
caminho, buscamos também compreender as problemáticas e potencialidades que atravessam o ensino 
de Arte, objetivando no percurso investigativo salientar a importância do cultivo da Arte. Precisamos 
construir e propiciar formações estéticas artísticas em razão da vida, da memória, da cultura e da 
história.  
Palavras-Chaves: Arte-Educação, Ensino Público, Docência.  

Introdução 

A Arte, dos primórdios até os tempos atuais, é uma das linguagens/meio de 

comunicação não verbal mais importantes a se estabelecer na humanidade. O ensino formal, 

que se utiliza do currículo como orientação do que se ensina e se aprende, tem na formação 

estético-artística no âmbito da escola uma ferramenta de educação muito importante, pois 

estimula a reflexão, a expressão, a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento da psique 

humana. A forma como o educando se relaciona com as Artes, envolve pontos importantes 

como o entendimento da Arte como instrumento cultural que faz parte da construção da raça 

humana. 
                                                           
1 Graduanda do curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri- URCA. É bolsista 
de Extensão do Programa O Prazer da Arte atuando na linha de ação de Mediação Cultural. E-mail: 
williaanasilva@hotmail.com  
2 Doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- 
UNESP. Professora adjunta do setor de teoria da arte e coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, 
Centro de Artes, Universidade Regional do Cariri- URCA. É líder do grupo de pesquisa NZINGA - Novos 
Ziriguiduns Internacionais e Nacionais Gerados nas Artes Visuais. É coordenadora do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Artes Visuais – URCA. E-mail: renata.santos@urca.com 
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Diante disso, podemos perceber que os espaços educativos dedicados à Arte devem ser 

considerados fundamentais para a apreciação e experimentação/experienciação artística em 

termos de construção social, histórica e cultural. Considerando que a Arte produzida hoje e no 

passado, deve ser contextualizada e/ou ressignificada enquanto legado da humanidade. 

O Ensino de Arte nas escolas públicas de Juazeiro do Norte, Ceará, não apresenta essa 

realidade citada acima, ou seja, encontra-se fragmentado e pouco estruturado no que se refere às 

suas metodologias e mesmo em relação aos profissionais atuantes na área, que não são 

formados na mesma. Desta forma o processo de conhecimento se torna frágil.  

Em Juazeiro do Norte temos uma das duas únicas universidades que possui um curso de 

Licenciatura em Artes Visuais no estado do Ceará: a Universidade Regional do Cariri (URCA), 

cujo curso está locado no Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau 

(CArtes). Nele é desenvolvido o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), que permite que nós licenciandos colaboremos pedagogicamente com o processo de 

aprendizagem de Arte na sub-área de Artes Visuais nas escolas de ensino público da região. 

Nesse sentido, percebemos que as contribuições efetuadas por esse programa, que são 

realizadas através de planejamentos e oficinas, traz uma diferenciação positiva na realidade em 

que as escolas se encontram.  

O referido curso de graduação em licenciatura ainda é muito recente3, por isso poucos 

profissionais foram formados até o presente momento. Consequentemente, poucos docentes 

atuam nas escolas públicas da região. O PIBID é um programa que fomenta e altera boa parte 

do cenário no qual se encontram essas instituições, pois o mesmo busca a superação dos 

problemas identificados nos processos metodológico e pedagógico, bem como o foco na 

experiência artística e estética contextualizada alinhada à História das Artes Visuais no Brasil e 

no mundo. 

A Arte e o seu ensino  

No Brasil, a Arte só se tornou componente curricular escolar através da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 5.692, publicada em 11 de agosto de 1971 (LDB 5692/71). A 

disciplina se chamava Educação Artística e só depois de muitas conquistas passou a ser 

denominada de Artes, assim como conhecemos hoje em dia. A Educação Artística não era 

considerada uma disciplina obrigatória, ou seja, a Arte era apenas uma atividade educativa que 

                                                           
3 O Curso de Licenciatura em Artes Visuais / CArtes  -URCA foi fundado no ano de 2008.   
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beirava a recreação. Não existia nada que regulamentasse a obrigatoriedade do ensino de Arte, 

que legitimasse essa área de saber como uma área que produz conhecimentos específicos. 

Mesmo sendo tão importante para o desenvolvimento humano quanto às outras disciplinas 

ofertadas na escola, o processo de conhecimento sobre a Arte e suas sub-áreas se encontravam 

marginalizadas perante as outras disciplinas ofertadas pelas escolas. Portanto, 

A introdução da Educação Artística no currículo escolar foi um avanço, 
principalmente pelo aspecto de sustentação legal para essa prática e por considerar 
que houve um entendimento em relação à arte na formação dos indivíduos. No 
entanto, o resultado dessa proposição foi contraditório e paradoxal. Muitos 
professores não estavam habilitados e, menos ainda, preparados para o domínio de 
várias linguagens, que deveriam ser incluídas no conjunto das atividades artísticas 
(Artes Plásticas, Educação Musical, Artes Cênicas). (PCN/Arte, 1998, p. 26).  
 
 

A obrigatoriedade do ensino de Arte garantida pela lei não é suficiente quando nos 

deparamos com a realidade de uma época em que, de fato, não existia profissionais formados na 

área para atender as demandas do ensino. Por isso, o desenvolvimento na educação em Arte não 

possibilitaria o aprofundamento estético esperado. A partir de 1973, surgem os cursos de 

licenciaturas em Educação Artística, e só diante disso é que começamos a ter profissionais 

formados na área para atuar nas universidades e escolas. 

Por volta de 1980, surge um movimento informal de arte-educação no Brasil que 

buscava soluções para os problemas encontrados pelo professor de Artes. Esse movimento 

mobilizou vários educadores, permitindo assim, a efetivação de diálogo a respeito da 

valorização, formação e dos novos ideais didáticos, pedagógicos e estéticos em vigor na época. 

Novas concepções de metodologias e práticas associadas ao fazer e pensar artísticos foram 

incorporadas, e uma delas foi a Proposta Triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa. “A 

Proposta Triangular é construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista e é 

pós-modernista por articular tudo isto e por articular arte como expressão e como cultura na sala 

de aula (...).” (BARBOSA, 1998, p.41). 

A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa modificou as estruturas da educação 

brasileira voltada à Arte e rompeu certos paradigmas desse ensino, até então predominantes. 

Ressaltemos e pensemos a Proposta Triangular não como um ato e sim como um processo de 

formatação de um método de mediação e de fruição de Arte no âmbito formal e informal, que se 

estrutura a partir da experiência do fazer, da contextualização e da produção artística:  
 

Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se 
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desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da 
palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo. Como 
conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser humano. (BARBOSA, 2002, p. 4). 

 
Através disso podemos pensar em um estudo da Arte que contemple a diversidade do 

mundo, com as diferentes etnias e particularidades humanas. Pensar a Arte como uma 

expressão do pensamento que apresenta ao mundo materializando toda sua grandeza enquanto 

matéria e enquanto reflexão.  

A cultura e os meios de socialização com a Arte no âmbito da escola devem ser 

esquematizados considerando a inclusão de todos, educadores e educandos. Tornando-se 

assim, um estudo da Arte que se soma às experiências individuais e que se apresenta para as 

pessoas, interrelacionando experiências e trocas entre todos os envolvidos.  

Escolas Públicas de Juazeiro do Norte- CE  

Em decorrência dos cursos de graduação em Arte serem muito recentes na cidade, como 

mencionamos acima, resolvemos desenvolver uma pesquisa a partir da disciplina Pesquisa e 

Práticas Pedagógicas II do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Regional 

do Cariri - URCA, na qual essa disciplina é dividida em parte duas partes: teoria e prática. A 

parte prática nos leva às escolas da rede pública da cidade para observarmos como são 

construídas e desenvolvidas as aulas de Artes. Concomitante a isso, desenvolvemos uma 

pesquisa de caráter exploratório e quantitativo em doze escolas da cidade de Juazeiro do Norte- 

CE.   

A aplicação de questionários se deu nas respectivas escolas, cujas perguntas foram 

organizadas em tabelas. As questões foram as seguintes: 

Qual a quantidade de docentes que atuam na escola?  

Qual a quantidades de discentes que frequentam a escola? 

Como se dá a nomenclatura\nome da disciplina de Arte? 

Qual a quantidade de docentes que ensinam a disciplina de Arte na instituição?  

Os docentes de Arte ensinam outras disciplinas além da própria Arte? 

Quais as outras disciplinas ministradas por estes docentes? 
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Qual a formação dos docentes que ensinam a disciplina de Arte? 

Os docentes que ensinam a disciplina de Arte possuem alguma especialização na área de 

arte/educação?  

Relação de Escolas Visitadas: 
 
Je1: E.E. F Heloísa Sobreira Dias Camilo - Pio XII 

Je2: E.E. F José Marrocos - Pio XII  

Je3: E.E. F José Ferreira de Menezes - Vila Fátima  

Je4: E.E. M Figueiredo Correia - Pio XII  

Je5: E.E. F Antônio Bezerra Monteiro - Timbaubas  

Je6: E.E. F Tarcila Cruz Alencar - Novo Juazeiro  

Je7: E.E. F João Alencar de Figueiredo - Romeirão  

Je8: E.E. F Dom Vicente de Paulo Araújo Matos - Limoeiro  

Je9: E.E. M Governador Adaulto Bezerra (Segundo grau) - Santa Tereza  

Je10: E.E. F Antonio Ferreira de Melo - São José  

Je11: E.E. F.M Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva (CERE\ CIRÃO) - Santa Tereza  

Je12: E.E.F. M José Bezerra de Menezes - São Miguel  
 
Tabela 1 Quantidade de Docentes  

 

Tabela 1.2 Quantidades de discentes que frequentam a escola 

 Je1 Je2 Je3 Je4 Je5 Je6 Je7 Je8 Je9 Je10 Je11 Je12 

Ensino 
Fundamental I  
 

384 
 

 230 
 

 28 
 

339 
 

 669 
 

    

Ensino 
Fundamental II 
 

 459 
 

273 
 

 128 
 

426 
 

1220 
 

  341 
 

210 
 

129 
 

Ensino Médio  
 

   770 
 

    1900 
 

 1000 
 

775 
 

Educação de 
Jovens e 

 150 
 

  15 
 

106 
 

350 
 

   40 
 

06 

 Je1 Je2 Je3 Je4 Je5 Je6 Je7 Je8 Je9 Je10 Je11 Je12 

Concursados\Efetivos 10 18 26 19 26 36 79 17 62 31 37 21 

Contratados/Temporários 16 15 16 10 11 13 11 11 12 01 10 19 
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Je1 Je2 Je3 Je4 Je5 Je6 Je7 Je8 Je9 Je10 Je11 Je12 

A
rte

s 
 A

rte
 e

du
ca

çã
o 

 A
rte

s 
 A

rte
s 

 A
rte

 
 A

rte
/E

du
ca

çã
o 

 A
rte

 e
 

ed
uc

aç
ão

 
 A

rte
 

e 
ed

uc
aç

ão
 

 A
rte

 
e 

ed
uc

aç
ão

 
 A

rte
s 

 A
rte

 
e 

ed
uc

aç
ão

 
 A

rte
 

 

 

Tabela 1.4 Quantidade de docentes que ensinam a disciplina de Arte 

 Je1 Je2 Je3 Je4 Je5 Je6 Je7 Je8 Je9 Je10 Je11 Je12 

Concursados\Efetivos  

 

10 05 01 03 04 03 13 04 06 07 06 07 

Contratados\ 

Temporários  

04 03 03 01 02 06 01 09 - - 01 - 

 

Tabela 1.5 Os docentes de Artes ensinam outras disciplinas além da própria Arte? 

 Je1 Je2 Je3 Je4 Je5 Je6 Je7 Je8 Je9 Je10 Je11 Je12 

Sim x x x x x x x x x x x x 

Não             

 

Tabela 1.6 Outras disciplinas ministradas por estes docentes 
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Tabela 1.7 A formação dos docentes que ensinam Artes 
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Tabela 1.8 Especialização na área de arte/educação  
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Após a análise dos questionários aplicados, podemos concluir que o ensino de Arte nas 

escolas de Juazeiro do Norte - CE ainda possui um declínio muito grande em relação à carga 

horária e à grade curricular. Com tais reflexões e análises podemos identificar que uma das 

maiores problemáticas refere-se à formação dos professores, que em sua maioria não são 

formados na área e nem possuem qualquer tipo de especialização na área de arte-educação. 

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão 
do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que nossas 
experiências geram um movimento de transformação permanente, que é preciso 
reordenar referências a cada momento, ser flexível. Isso significa que criar e conhecer 
são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. Ao 
aprender arte na escola, o jovem poderá integrar os múltiplos sentidos presentes na 
dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da realidade. Tal integração é 
fundamental na construção da identidade e da consciência do jovem, que poderá 
assim compreender melhor sua inserção e participação na sociedade. (PCN\ARTE, 
1998, p. 20)  

 
A Arte-educação tem que estar permeando as redes de criações estéticas, ou seja, o 

ensino de Arte nas escolas de rede pública tem que ter potencialidade para estar em sintonia 

com o restante das produções artísticas mundiais. Segundo os PCN de Arte, como citado acima, 

o ensino de Arte e as suas contribuições para uma aprendizagem significativa são fundamentais 

quando pensamos na integração do indivíduo à sociedade pois “a arte é a prova viva e concreta 

de que o homem é capaz de restabelecer, conscientemente e, portanto, no plano do significado, 

a união entre sentido, necessidade, impulso e ação que é a característica do ser vivo” (DEWEY, 
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2010, p.93). O autor enfatiza que uma das maiores experiência que podemos ter na vida é com 

as Artes. A educação em Arte renegocia a consciência do sujeito, do eu perante o mundo. O 

Brasil tem avançado cada vez mais em reflexões didáticas e pedagógicas mesmo com todos os 

problemas estruturais que perpassam a educação brasileira.  

As experiências sistemáticas proporcionadas pela escola em termos de linguagens 

visuais são o que garante que a maioria das pessoas tenha contato com Artes Visuais em seu 

campo prático e teórico. A alfabetização visual realizada pelos meios formais, isto é, na escola, 

possibilita aos sujeitos uma formação estética e cultural. Quando bem realizada pelo educador 

ela tem efeito emancipatório, reflexivo e crítico sobre o educando: “conectar arte e comunidade 

no cotidiano da arte-educação abre portas para uma forma politizada de ensinar, aprender e agir 

nas comunidades com as quais interagimos” (BASTOS, 2005, p.83). A pesquisa realizada nas 

doze escolas nos mostra que ainda temos muito que avançar em relação ao ensino de Arte em 

Juazeiro do Norte - CE, e que o ensino e a experiência sistemática proporcionada pela escola se 

torna frágil quando os docentes que ministram as disciplinas de Artes nas escolas provêm de 

outras áreas. 

A formação dos sujeitos que ministram as disciplinas são outras, e por mais que o 

profissional entenda de Arte, constatamos que o processo de aprendizagem se torna falho 

quando o arte-educador não possui formação especifica na área. Entendemos que o papel do 

arte-educador possui relevância significativa e progressiva dentro da produção histórica 

cultural que fomenta o desenvolvimento do pensamento artístico na comunidade em que ele 

atua.  

Por sua vez, a escola com qualidade social é a que define como sua finalidade social a 

formação cultural e científica dos educandos mediante a apropriação dos saberes 

historicamente produzidos pelo conjunto da sociedade.  

A Arte surge como produto único e exclusivo dos seres humanos, só existe Arte por que 

existem seres humanos. Assim, afirma Vygotsky: “A arte é social em nós, e se o seu efeito se 

processa em um indivíduo isolado, isto não significa, de maneira nenhuma, que suas raízes e 

essência sejam individuais” (VYGOTSKY, 1999, p.315). A arte é uma necessidade humana de 

expressar suas experiências e através dela os sujeitos têm a capacidade de recriar a realidade 

material e de transformarem a si mesmos. Esta área está intimamente ligada às estruturas 

psíquicas, às relações materiais e imateriais, à cultura e a toda a realidade social. Segundo 

Vygotsky (1999), o contato dos sujeitos com a Arte complexifica o gênero humano, ampliando 
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assim, espaços para novos vínculos psicológicos, fomentado áreas que estão ligadas as emoções 

e aos sentimentos. 

Considerações finais 

Analisando toda a pesquisa que teve caráter empírico, notamos que para que o indivíduo 

tenha um grau elevado de elaboração estética ele precisa ter uma educação de qualidade. Uma 

educação artística emancipadora interfere diretamente no cotidiano das pessoas, na 

sensibilidade e no entendimento dos momentos e processos históricos da humanidade. A Arte, 

porém tem que ser um conteúdo indispensável nas escolas públicas do Brasil. O que temos 

observado é que ainda há poucas aulas de Artes nas escolas, e a efetiva formação na área dos 

docentes nas escolas da rede pública de Juazeiro do Norte ainda se encontra bastante escassa. 

As aulas de Artes muitas vezes se dissolvem em outras disciplinas, ou elas são tratadas como 

algo recreativo. 

 Acreditamos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID 

é um programa dentro das universidades brasileiras que surte bastante efeito quando pensamos 

nesta fragilidade de professores formados na área. De tal modo, a vivência do PIBID na cidade 

de Juazeiro do Norte vem sendo desenvolvida em cima desses alicerces falhos que as escolas da 

região possuem. O programa atua nas instituições suprindo, de certo modo, toda a carência que 

as mesmas possuem.  

Diante disso, faz-se necessário repensar os conceitos de aulas de Artes nas escolas 

públicas e a formação estético-artística tanto dos docentes quanto dos discentes situados nessas 

instituições. As experiências pedagógicas têm que representar e aflorar necessidades 

potencializadoras nas pessoas. As observações desta pesquisa não deve ser algo conclusivo, 

mas devemos pensar um pouco a respeito da problemática que envolve a desilusão pedagógica 

do educador e do educando quanto têm que atuar em áreas na qual não possuem formação. As 

condições de trabalho e de processos de conhecimento devem ser vistas e revistas. A Arte é 

parte da riqueza e da memória da humanidade. 
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ARTE/EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA EM PRÁXIS: LIVRO DE 

IMAGEM, PSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 
Adriana Maria Santos de Almeida Campana1 - UNEB 

Flavia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos 2- UNIVASF 
 

 
Resumo 
O presente artigo objetiva descrever um registro de uma experiência em Arte/Educação 
contextualizada (VASCONCELOS, 2016) com a utilização do livro de imagem como recurso 
pedagógico na prática da Psicopedagogia Clínica em uma instituição de ensino de Juazeiro (BA) que 
contempla a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tal, parto de minha própria 
atuação como estagiária em um curso de Pós Graduação lato sensu em Psicopedagogia Clínica, 
Institucional e Hospitalar onde realizo a avaliação e intervenção psicopedagógica de uma aluna de 46 
anos da EJA. Em uma das sessões, que visam à facilitação da aprendizagem da aluna, proponho a 
leitura do livro de imagem, rompendo com a proposta engessada da leitura como decodificação de 
texto escrito. Durante esse processo, vou percebendo a importância da leitura de imagens numa 
perspectiva da aprendizagem crítico/reflexiva assim como da necessidade da Educação do Olhar na 
formação dos indivíduos. A metodologia utilizada para a descrição da sessão foi a microanálise 
etnográfica (MATTOS, 2011). O arcabouço teórico do artigo está pautado na discussão da Cultura 
Visual (HERNÀNDEZ, 2007), na análise e leitura visual (MANGUEL, 1997; MARTINS, 2007 e 
FREIRE, 1988) e na apropriação do livro de imagem (CAMARGO, 1995). Por intermédio dessa 
pesquisa, pude perceber além da melhora da autoestima da aluna, seu aprofundamento em dispositivos 
de leitura e a presença da sua constituição como leitora visual, com suas próprias lentes. Neste sentido, 
entendo que não se pode continuar defendendo um processo único de aprendizagem da leitura, da 
alfabetização apenas escrita. Por fim, perpassa aqui como implicação da pesquisa o desejo de que a 
Educação seja de fato, uma “experiência apaixonante” (HERNÀNDEZ, 2007). 
Palavras-chave: Leitura de imagem. Cultura Visual. Arte/Educação. 
 

Introdução 

Observando as diversas leituras sobre a temática Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

(HADDAD, 1986; DI PIERRO, 1992), entendo que os indivíduos que participam dessa 
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(PPGESA) – Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – DCH III. Integrante do Grupo de Pesquisa Multi, Inter 
e Trans em Artes – MITA – CNPQ. E-mail: didacampana@yahoo.com.br 
2 Orientadora do PPGESA - UNEB. Docente Adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF), Colegiado de Artes Visuais. Doutora em Educação Artística pela Universidade do Porto 
(UPORTO), Portugal. Líder do Grupo de Pesquisa Multi, Inter e Trans em Artes – MITA – CNPQ. E-mail: 
flavia.pedrosa@univas.edu.br 
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modalidade estão inseridos em uma lógica de exclusão histórica, pois são aqueles que não 

tiveram condições de estudar ou continuar seus estudos quando crianças ou jovens por 

inúmeros fatores e que veem nessa modalidade uma possibilidade de escolarização quando 

adultos, mesmo com pouco tempo para os estudos e cansados ao final do dia. 

Dentre os números de estudantes matriculados em escolas públicas da EJA na cidade 

de Juazeiro/BA, está a aluna M. G., mãe, esposa e trabalhadora, que quando criança não pôde 

estudar por fazer parte de uma família que pensava que “a mulher que lia e escrevia, poderia 

enviar cartinhas de amor pra algum moço das redondezas”. Depois, isso se deu também por 

ter que trabalhar para sustento próprio e dos filhos e na volta do trabalho, cabendo a si a 

vigilância noturna dos pequenos. No momento, busca que seu sonho de aprendizado 

contextualizado da leitura e da escrita torne-se realidade, mas o cansaço, o desânimo e a baixa 

autoestima resultante de uma cultura que valoriza apenas a escrita em detrimento de outras 

formas de leitura são levados na sua bolsa a tiracolo todos os dias.  

Cabe ressaltar que a aluna trabalha como auxiliar de serviços gerais, possui cinco 

filhos maiores de 18 anos, todos empregados e com Ensino Médio, os quais moram em casa 

própria. Tem como um dos objetivos principais para o aprendizado na escola a leitura e 

interpretação da Bíblia Sagrada Cristã. Dessa maneira, insere-se esta pesquisa, com a 

Psicopedagogia Clínica entrando em sua história e vivências com propostas para facilitação 

da aprendizagem da aluna.  

A Psicopedagogia é um campo do conhecimento que surge no Brasil por volta dos 

anos 1980 com a necessidade de respostas ao fracasso escolar (SILVA, 2010), com o mote do 

“tratamento” de sintomas como: desatenção, desinteresse, lentidão. Com o tempo e a difusão 

de estudos centrados na área, percebeu-se a necessidade de mudanças nesse foco e a 

percepção dos sintomas como sinal de desarticulação de diferentes aspectos da aprendizagem 

de cunho afetivo, cognitivo e social.  

Diante desse panorama em construção e recente, o objeto de estudo passa a ser o 

sujeito em processo de aprendizagem, trazendo para a Psicopedagogia a análise das 

dimensões desse sujeito cognoscente como “pensante, apaixonado e contextualizado”   

(SILVA, 2010), investigando seu desenvolvimento em direção a sua autonomia. 
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Nesse aspecto, a atuação do psicopedagogo clínico visa entender a complexidade 

dessa aprendizagem, as diferenças nas formas de aprender e produzir conhecimentos dos 

alunos, além dos aspectos sociais e emocionais inseridos nesse contexto. 

O livro de imagem como recurso pedagógico de leitura e letramento na EJA 

Entre as metodologias possíveis para análise dos dados, optei pelo uso da microanálise 

etnográfica (MATTOS, 2011), a qual exige um detalhamento criterioso na descrição da 

sessão psicopedagógica, levando em consideração “não apenas a interação imediata da cena, 

como também a interação e o contexto social maior, a sociedade onde este contexto se 

insere.” (MATTOS, 2011, p.55). Dessa perspectiva configuro a escuta sensível que o 

psicopedagogo clínico e o pesquisador devem ter e as possibilidades do livro de imagem 

despertam essa interação com a aluna e com o momento. 

A leitura de um livro de imagem, ou seja, a leitura visual em uma das sessões 

psicopedagógicas propõe uma ruptura com a proposta do letramento dominante das 

instituições, ligado integralmente à escrita. Entende a participação ativa do aluno, com 

protagonismo, criando narrativas orais por meio do estímulo imagético, trazendo para sessão 

seus conhecimentos prévios, sua cultura, sua autonomia, sua postura crítica em relação ao 

lugar que está inserido, se envolvendo em um ambiente leitor.  

Por intermédio de uma abordagem da narrativa visual na EJA como opção de 

letramento e quebra de paradigma, assume as bases da Educação da Cultura Visual, 

referendada por Hernàndez (2007, p. 22) “como uma diversidade de práticas e interpretações 

críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as praticas culturais e sociais do 

olhar”, possibilitando ao aluno experiências e entendimentos a partir de reflexões sobre o que 

se passa no mundo em que vive. 

A proposta curricular para a Educação para Jovens e Adultos (2001), disponibilizada 

pelo Ministério da Educação – MEC e ainda vigente, prioriza a decodificação da escrita e 

baseia suas aulas nessa concepção.  

Pode-se inferir que todos os textos exemplificados da proposta supracitada são escritos 

e não há menção à imagem como possibilidade didática. O conceito de leitura em muitos 

casos é bastante específico e não contempla a abordagem imagética, não há espaço para a 
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leitura visual. Contrário a essa única concepção, Martins (2007, p.30) entende leitura como 

“processo de compreensão e expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 

que linguagem”, ou seja, o letramento pode abarcar outros espectros do comunicar e do 

conhecer, tais como visual, sonoro, tátil, etc.  

Um outro olhar sobre esse tema é o de Manguel (1997, p.19), o qual amplia o conceito 

de leitor quando expõe que: 

 

[...] em cada caso é o leitor que lê o sentido, é o leitor que confere ao 
objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que 
a reconhece neles, é o leitor que deve atribuir significado a um sistema 
de signos e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa 
volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para 
compreender, ou para começar a compreender. 
 
 

Ao discutir a leitura e sua aprendizagem diante de um letramento, não é possível 

deixar de lembrar Freire (1988, p.9) ao referendar a leitura de mundo como aquela que 

“precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da 

continuidade da leitura daquele”. O autor sustentava ainda que o ler e o escrever iniciam 

depois do ato de ler o mundo, e que esta leitura de mundo nasce com o ser humano. 

Desses entendimentos, posso inferir que Martins (2007), Manguel (1997) e Freire 

(1988) entendem a leitura não se relacionando apenas com a escrita, delineando um contexto 

maior, destacando que ler contemporaneamente é atribuir significado, seja a uma imagem, 

seja a um texto e que cada leitor possui o seu olhar e a sua própria leitura.  

Pensar e analisar a construção da leitura e das diferentes possibilidades de letramento 

faz com que sejam revistas as práticas sociais e culturais sobre leitura e escrita no contexto 

em que são construídas. Por essa razão, entendo que assim como alguns teóricos relacionam a 

leitura à decodificação de textos escritos, o letramento também é bastante relacionado à 

escrita do dia-a-dia na sociedade, como bilhetes, mails, lista de compras, entre outros.  

Há a defesa nos cursos de formação inicial de professores de privilegiar o letramento 

escrito e desprezar o letramento visual como se a sociedade não possuísse uma necessidade de 

leitura imagética e como se os alunos não precisassem aprender a ler essas imagens. Soares 

(2002, p.156), ao dialogar com autores de letramento, entende que não há um único 
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letramento e sim letramentos, onde a imagem, entre outras linguagens, também está inclusa 

nesses letramentos definidos como: 

 

Diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função, ora dos 
contextos de interação com a palavra escrita, ora em função de variadas e 
múltiplas formas de interação com o mundo- não só a palavra escrita, mas 
também a comunicação visual, auditiva, espacial.  

 
 

Apesar de todos esses autores citados considerarem a leitura de imagens inerente ao 

processo de letramento, pode-se indicar que nas salas de aula da EJA, persistem atividades 

focadas na decodificação do texto escrito, causando, em alguns casos, o receio pela leitura em 

voz alta ou sentimento de incapacidade, como pude notar em momentos de observação na Pós 

Graduação lato sensu em Psicopedagogia Clinica, Institucional e Hospitalar, durante a 

intervenção psicopedagógica, que discutirei mais adiante. 

Pela valorização do letramento escrito em detrimento do letramento visual, interpreto 

que o livro de imagem como enuncia Camargo (1995, p.70), mostra a dialética no processo de 

leitura e a perspectiva de um novo modelo de letramento a partir dele, pois  
 

O livro de imagem não é um mero livrinho para crianças que não sabem ler. 
Segundo a experiência de cada um e das perguntas que cada leitor faz às 
imagens, ele pode se tornar o ponto de partida de muitas leituras, que podem 
significar um alargamento do campo de consciência: de nós mesmos, de 
nosso meio, de nossa cultura e do entrelaçamento da nossa com outras 
culturas, no tempo e no espaço. (Camargo (1995, p.70 apud Splenger, 2013, 
p.275-276)) 
 
 

Além desses, outros autores destacam o livro de imagem como Coelho (2000, p.196), 

que define como “[...] aqueles que contam histórias através da linguagem visual, de imagens 

que falam”. Há também o debate aberto em Castanha (2008), o qual define o livro de imagem 

como o livro sem texto, Lee (2012) que enuncia os preceitos do Livro-imagem, Manguel 

(1997) que aborda a necessidade de rever o espaço da leitura escola e Ramos (2011) que trata 

o livro de imagem como um objeto próprio em uma estética, um livro-imagem em diferentes 

caminhos de interpretação.  
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Desse modo, e sob o olhar da Educação da Cultura Visual, expresso que livro de 

imagem propõe 

 

[...] aos aprendizes analisar, interpretar, avaliar e criar a partir da relação 
entre os saberes que circulam pelos “textos” orais, auditivos, visuais, 
escritos, corporais e, especialmente, pelos vinculados às imagens que 
saturam as representações tecnologizadas nas sociedades contemporâneas. 
(HERNANDEZ, 2007, p. 24) 
 
 

Por conseguinte, alio nesta pesquisa sobre o livro de imagem e o letramento visual 

num viés psicopedagógico a Educação da Cultura Visual com a Arte/Educação 

contextualizada em Vasconcelos (2016, pgs. 5-6), por entender que o aprendizado 

significativo das imagens ocorre no: 
 

[…] espaço em que a capacidade de imaginação é permeada de vieses que 
reveem o contexto local, traçando linhas conectadas, pontes com o regional, 
o nacional e o global, já que não há uma, mas diversas e significativas 
culturas. Estas, por sua vez, não estão isoladas, pelo contrário, tem devido ao 
gradativo aumento de informação e diante do avanço das tecnologias de 
comunicação, se hibridizado.  
 
 

Com todos os pressupostos destacados e defendidos anteriormente e entendendo a 

necessidade da participação da aluna na intervenção psicopedagógica, por compreender a 

verticalidade e a hieraquização da Educação tradicional nas relações professor-aluno em sala 

de aula, descrevo a seguir as atividades realizadas com a mesma. 

Para a análise dos dados, parto de minha própria atuação como estagiária em um curso 

de Pós Graduação lato sensu em Psicopedagogia Clinica, Institucional e Hospitalar onde 

realizo a avaliação e intervenção psicopedagógica de uma aluna de 46 anos da EJA na Escola 

Joca de Souza Oliveira, em Juazeiro/BA. A queixa, relato da professora sobre as dificuldades 

da aluna, está ligada a sua multirrepetência pela dificuldade de leitura3 e escrita. Importante 

destacar que observações prévias revelaram que 90% da sala da aluna possui queixa idêntica.  

                                                 
3O conceito de leitura citada na queixa da professora refere-se à expressão oral da palavra 
escrita e se resume à decodificação de letras. 
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Destarte, não impus um livro para leitura, mas solicitei que a aluna escolhesse dentre 

os cinco livros de imagens apresentados: O Bárbaro (MORICONI, 2013); Brinquedos 

(NEVES, 2004); O lenço (AUERBACH, 2013); Zoom (BANYAI, 1995) e Onda (LEE, 2008) 

e ela indicou A Onda, de Suzy Lee. Descrevo nas linhas adiante a sessão realizada, ilustrando 

as falas com algumas das páginas do livro de imagem escolhido pela aluna. 

 

Fig. 1: imagem da capa 

 
Fonte: LEE, Suzy. Onda. Onda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 

Inicialmente, a aluna teve receios sobre a construção de sua leitura, por não ter 

intimidade com o letramento visual. 

Então, eu disse: “- Tenta, você consegue!”.  

Ela espantou-se ao abrir as páginas, o que fez antes de se ater ao título e à capa.  

Foi passando cada folha e, de repente, perguntou: “- Oxe, e não tem letra pra ler?”. 

Expliquei o que seria um livro de imagem e perguntei se ela gostaria de ler. Na mesma 

hora olhou para a capa e começou a sua própria história 

Leitura com as próprias lentes 

A história do livro de imagem lida pela aluna foi gravada com sua autorização prévia e 

transcrita para um texto corrente, o qual abaixo se encontra como explicação descritiva de sua 

leitura: 
 “Maria e as gaivotas (título dado pela aluna) 
Era uma vez uma menina que saiu a passear com a sua mãe. E quando 
chegou viu tantas montanhas e ficou deslumbrante com tanta beleza e saiu a 
correr feliz. Ao ver o mar ela botou a mão para trás e ficou admirada com 
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aquele azul tão lindo a brilhar nos olhos dela. Até os passarinhos ficaram 
admirados com o azul. Quando ela saiu a correr, que virou as costas para o 
azul, ela se assustou ao ver que iria molhar os pés dela. Até os passarinhos se 
assustaram. Após ela se virar para o azul ela quis assustar o azul e fez um 
gesto de uh!(mostrando a língua) para o azul até os passarinhos se 
assustaram e bateram as asas...” 
 

 
Fig. 2 – Imagem das páginas 8e 9. 

 
Fonte: LEE, Suzy. Onda. Onda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 
“...Oh! Ficou triste a menina ao ver aquelas ondas tão azul, altas. Por que ela 
tá tão triste? O que será que aconteceu dela ter ficado tão triste? Nossa, tá 
saindo o azul e ficando na terra. Que foi? Por que os passarinhos estão a 
voar? Oh! Não! Voltou! Vou botar meu pé para conseguir pegar esse azul. 
Será que eu vou conseguir? Nossa, consegui! Consegui pisar na água azul. E 
todos os passarinhos estão gostando. Que alegria! Que felicidade! Oh! Que 
coisa boa! Ficar na água azul com os passarinhos. Estou tão feliz e 
emocionada!.Nossa, que foi? Me assustei. O que será isso? Essa onda tão 
alta...estou assustada! Nossa, que horror! Um monstro atrás de mim. Vou 
correr! Vamos correr! Boo! prá você!...” 
 
 

 
Fig. 3. Imagem, reprodução das pgs. 23-24 

 
Fonte: LEE, Suzy. Onda. Onda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 
“Nossa, ele se vingou de mim, me deu um banho! Nossa, a terra esta 
molhada. Vamos poder fazer castelinhos de terra. Vamos passarinhozinhos? 
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Consegui pegar as bolinhas azuis. Que beleza! Olhem passarinhos! Nossa, 
vou me despedir. A minha mãe já vem aí. Foi tão bom brincar com você, 
Azul. Tchau 
 
 

Fig. 4. Imagem, reprodução das pgs. 29-30. 

 
Fonte: LEE, Suzy. Onda. Onda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 
 

Quem conta um conto, aumenta um ponto... 

Seguindo os passos de Lee (2012), interpreto que no caminho do letramento visual, 

não existe uma história certa a ser lida e contada, mas várias histórias em apenas uma imagem 

e a relação do leitor com a imagem e as representações que estão acumuladas em sua 

memória naquele momento farão a narrativa fluir.  

Percebo que a aluna do estudo em questão se refere à palavra mar apenas uma vez e ao 

invés do mar, era a cor azul que participava do texto com a menina. As conchas eram bolinhas 

azuis. Talvez, um outro aluno ou uma outra aluna, em um outro contexto, com outras 

vivências, trouxesse mais detalhes experimentados neste espaço (cheiros, sabores, sensações 

táteis), isso vai depender também da ampliação do vocabulário para uso na oralidade e não 

somente na escrita.  

A aluna criou um texto cheio de palavras e detalhes interpretativos, além de 

conectivos importantes de sentido e significado simbólico às frases. Sua fluidez ao contar a 

história e sua autoestima ao ler tornou-se visível aos meus olhos de pesquisadora. Por isso, 

creio que é importante esta particularidade do livro de imagem, no qual as histórias são 

múltiplas tanto quanto seus leitores. Quando a aluna acabou a leitura pediu outro livro “desse” 

para ler. Nunca havia experimentado uma leitura tão agradável, segundo ela. Ao final, algo 
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resume que a experiência teve além de relevância para a postura psicopedagógica do 

letramento visual, um aprendizado ampliado e possibilitador de uma arte/educação 

contextualizada: “... antes, eu ficava preocupada com as letras e esquecia de entender a 

história, pró.”, disse ela com um olhar de satisfação. 

E a história continua.... 

A importância da leitura alfabética e da escrita na sociedade Ocidental e, por 

conseguinte na EJA é fruto de uma tradição da Educação que não cabe mais na 

contemporaneidade como única maneira de letramento na aprendizagem. Apesar disso, os 

currículos e avaliações escolares permanecem a configurar aulas desde a formação inicial de 

professores que reproduzem o modelo. A essa reprodução de um aprendizado do letramento 

descontextualizado perpetua e reitera a supremacia da cultura escrita em relação à oral, além 

de praticamente anular a Educação da Cultura Visual como proposta de aprendizagem 

significativa em uma Arte/Educação contextualizada.  

Nesse modelo de valorização à escrita vem toda a prática de uma escola com 

metodologias limitadas, que não romperam com antigos paradigmas e só conseguem pensar 

em um letramento único, unidirecional e generalizado. Além da crença de que a cognição está 

diretamente ligada e resumida à leitura de textos escritos, deixando alunos cada vez mais 

fragilizados. 

Dessa maneira, a Educação da Cultura Visual e a Arte/Educação contextualizada por 

meio do letramento visual podem fazer parte das propostas dentro da sala de aula, da 

Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos, inclusive quando se observa a construção 

ampla da aprendizagem.  

Nessa configuração, ressalto que a formação inicial dos professores deve atentar à 

essas  temáticas, assim como a atuação do professor como mediador para que haja a análise 

crítica do aluno é essencial, visto a necessidade de não se aceitar as imagens pacificamente, 

sem reflexão sobre a intencionalidade e os processos que assumem a produção de significado 

simbólico na sociedade. 

Por fim, aponto que o livro de imagem trouxe para a aluna leitora dessa pesquisa, a 

percepção da leitura e da escrita, o prazer por essa leitura e o protagonismo que se pode sentir, 
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a resumir-se desse jeito: num primeiro momento a leitura de imagens como narrativa visual 

trouxe o prazer, a percepção da leitura e sua relação com o texto, a oralidade, suas vivências e 

interpretações. Num segundo momento com a aluna, foi necessário refletir sobre a imagem 

que se lê, sem pressa, buscando suas correspondências na sociedade e pensando a dinâmica de 

poder que poderia estar impressa nela. Portanto, o letramento visual na psicopedagogia diante 

de uma proposta de Arte/Educação contextualizada traduz que ao pensar a imagem, se revê o 

contexto e o espaço social, revendo por consequência o espaço simbólico e a produção de 

sentido no cotidiano que de outra forma não poderia ser expresso. 
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Marcos Antônio Bessa-Oliveira3 - UEMS/NAV(r)E 
 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
  
Resumo 
A conduta do sujeito discente no espaço escolar é uma das questões que mais tem gerado discussões e 
debates no campo educacional. Na contemporaneidade, é sabido que o trabalho docente influencia e é 
influenciado pela realidade comportamental dos discentes em sala de aula. Neste sentido, este texto 
pretende apresentar o projeto de pesquisa intitulado “ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS DOS 
ALUNOS A PARTIR DE UMA ARTE EDUCAÇÃO DO SER, SENTIR E SABER” que foi pensado 
para fins de TCC – Trabalho de Conclusão do Curso – a ser concluído em 2017 no âmbito da 
licenciatura em Artes Cênicas e Dança da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A 
investigação surgiu em 2016 a partir das variações comportamentais dos alunos percebidas quando da 
realização do Estágio Supervisionado Obrigatório na disciplina de Artes da Escola Estadual Antônio 
Delfino Pereira. Foi adotado para a pesquisa um caráter bibliográfico que visa relacionar o 
pensamento de autores como Freire (1987), Barbosa (1989; 2005; 2008; 2008a), Spolin (2008), Bessa-
Oliveira (2010; 2016), e outros, assim como também o PPP (2014) da escola que se fundamenta nas 
Diretrizes e conteúdos de Arte postos no PCN-Arte e no Referencial Curricular de MS. Buscaremos 
relacionar a bibliografia estudada, à realidade posta em sala de aula e à prática vivenciada no Estágio. 
Pois se observou que o comportamento dos alunos interfere diretamente na prática docente, 
influenciando nos resultados almejados; bem como se observou que a atitude do professor a partir de 
um ensino centrado no “ser, sentir e saber” pode modificar o comportamento dos discentes que 
participam ou não das aulas. Em face disto, procuraremos pensar em nossa investigação as 
possibilidades de um ensino de Arte que proporcione ao aluno um melhor aprendizado e, por 
conseguinte, ofertar ao professor melhores possibilidades no planejamento das suas aulas referente à 
arte e cultura. 
Palavras-chave: Ser/Sentir/Saber/Arte Educação. Conduta Discente. Prática Docente. 

                                                 
1 Este trabalho é parte de uma pesquisa que a primeira autora vem desenvolvendo como TCC – Trabalho de 
Conclusão de Curso – do curso de Artes Cênicas da UEMS, sob a orientação do segundo autor, cujo título ainda 
provisório é: “ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS DE PROFESSORES E DOS ALUNOS A PARTIR DE 
UMA ARTE EDUCAÇÃO DO SER, SENTIR E SABER NO ENSINO DE ARTES”. 
2 Acadêmica do 4º ano do Curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. E-mail: gilzacorona@hotmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 

1442



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Ser/Sentir/saber: notas introdutórias 

O comportamento dos seres humanos, assim como os dos animais, faz dependente uns 

dos outros para conciliar um convívio saudável dentro das sociedades às quais cada um desses 

seres pertence. Na escola, na sala de aula, até mesmo em casa, um convívio saudável é 

extremamente fundamental para que as relações entre aqueles sujeitos envolvidos (aluno, 

professor, “escola” e instituição familiar) consigam, cada um a seu modo e necessidades, 

estabelecer uma relação melhor para alcançar o objetivo principal: geração, transmissão e até 

produção de conhecimentos. A conduta do sujeito discente no espaço escolar é uma das 

questões que mais tem gerado discussões e debates no campo educacional. A variação de 

comportamento dos alunos nas escolas públicas interfere diretamente no trabalho do professor 

e também no resultado esperado para os alunos: seu aprendizado. Como sabemos existem 

muitos motivos que levam os alunos ao desinteresse e também ao comportamento disperso e 

apático que prejudica tanto o aproveitamento das aulas, bem como do tempo das aulas de 

artes. Logo, podemos argumentar ainda que inicialmente que na contemporaneidade é sabido 

que o trabalho docente influencia e é influenciado pela realidade comportamental dos 

discentes em sala de aula. 

Neste sentido, este texto pretende apresentar o projeto de pesquisa intitulado 

“Alterações comportamentais dos alunos a partir de uma arte educação do ser, sentir e saber” 

que foi pensado para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), da autora deste trabalho que o 

defende em 2017, no âmbito do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas e Dança da UEMS – 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG – Unidade Campo Grande. A 

investigação surgiu em 2016, a partir das constatações de alterações nas variações 

comportamentais dos alunos, quando da realização das observações e regências realizadas 

durante a efetivação dos Estágios Supervisionados Obrigatórios na disciplina de Artes da 

Escola Estadual Antônio Delfino Pereira. 

Como é sabido, há pesquisadores-educadores, bem como pesquisadores do ensino que 

não são professores, empenhados na busca por soluções, estratégias e formas adequadas de 

enfrentar essa realidade, apontando possibilidades múltiplas que acabam por nos proporcionar 

como resultados destes empenhos, o surgimento de possibilidades outras de processos 
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pedagógicos.4 Um desses pesquisadores-professores trata do ensino de Arte por meio de uma 

educação que se estabelece a partir do “ser, sentir e saber” (BESSA-OLIVEIRA, 2016). Uma 

educação que está ancorada nas possibilidades como epistemologia e na ideia de propor ao 

professor de Arte reconhecer-se para assim possibilitar ao aluno se reconhecer nos fazeres da 

arte de sua própria cultura. Partindo de referenciais teóricos ancorados nas Teorias Pós-

coloniais, nos Estudos Subalternos, na Crítica Biográfica, portanto, nos estudos de cultura, a 

estudos tentam evidenciar uma das possibilidades outras para o Ensino de Arte, 

especialmente, em contextos marginais. 

Neste sentido, adotamos ainda para a pesquisa que tem caráter bibliográfico, visando 

relacionar o pensamento de alguns destes pesquisadores e educadores, a fim de explanar 

melhor acerca dessas possibilidades: Paulo Freire (1987), Ana Mae Barbosa (1989; 2005; 

2008; 2008a), Tomaz Tadeu da Silva (1995), Viola Spolin (2008), Bessa-Oliveira (2010; 

2016), assim como também o PPP – Projeto Político Pedagógico (2014) da escola que se 

fundamenta nas Diretrizes Curriculares bem como nos conteúdos de Arte postos no PCN-Arte 

e no Referencial Curricular de Mato Grosso do Sul. 

A pesquisa frente ao discurso de poder 

É de conhecimento da grande maioria da população que em se tratando da questão 

“Educação Brasileira” que os Órgãos governamentais responsáveis vivem, por mais que 

sabemos que muitas vezes suas soluções não são as mais viáveis, criando, “inventando”, 

alterando ou mudando as leis, regimentos e estatutos ao longo dos tempos.5 Para tanto, 

trazemos à baila de discussão um pouco do que tem ocorrido ultimamente no âmbito da 

administração pública federal no que se refere ao objeto de nossa investigação. Como pôde 
                                                 
4 Neste sentido, ficamos impedidos de falar em metodologias uma vez que as propostas desses vários autores não 
têm se dado como métodos estabelecidos em modos de fazer. 
5 Sobre isso, cabe-nos uma nota, por exemplo, sobre as mais recentes “promoções” de alterações na Educação 
Brasileira relacionadas à criação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC – que promete unificar várias 
disciplinas, antes obrigatórias e agora não obrigatórias, apenas como conteúdos curriculares em componentes 
reconhecidos como obrigatórias da formação inicial. Nesse sentido, o aluno do ensino básico, por exemplo, terá 
formação mais tecnicista que humanística tendo em vista que os componentes obrigatórios estão circunscritos 
nas áreas de Exatas e Biológicas, tornadas assim as disciplinas das Humanidades como conteúdos não 
obrigatórios. A Base ainda, de certa forma, obrigará aos estudantes a seleção de suas carreiras profissionais ainda 
com um “maturidade” precoce – cerca de 17 anos – para definição da vida profissional. E, por último, o fato é 
que a Base acaba por privilegiar uma formação “fordista” e não humanística a fim de atendimento a um mercado 
de trabalho consumidor enorme que é administrado por muito poucos. 
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ser observado por todos, a Assessoria do portal do MEC noticiou no dia 22 de setembro de 

2016: 

 
O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça 
Filho, anunciaram nesta quinta-feira, 22, o Novo Ensino Médio, a maior mudança na 
educação nos últimos 20 anos, desde a Lei de Diretrizes e Base da Educação. Com 
foco na aprendizagem do aluno, na manutenção dos jovens na escola e na oferta de 
uma proposta curricular que atenda não apenas às necessidades individuais dos 
estudantes, a proposta também oferece oportunidades iguais aos principais países do 
mundo. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MEC, 2016, s/p) 
 
 

Fazendo abordagens mais tecnicistas do ensino no Brasil, a proposta anunciada pelo 

atual Presidente da República e o seu Ministro da Educação, tem, na opinião de muitos, 

articulado o desmonte da Educação Brasileira inicial: fim das disciplinas da grande área 

Humanidades como obrigatórias; necessidade de escolha da carreira profissional com cerca de 

14 anos de idade; permissão de lecionar em escolas e até universidades pessoas detentoras do 

notório saber. Neste último caso, salvas raríssimas exceções, o notório saber já foi um caos, 

por exemplo, no Ensino de Arte no Brasil quando o professor devia ser um polivalente. Essa 

proposta em questão deixa claro o que se parece querer privilegiar, portanto: interesses 

políticos de uma minoria dominante, expondo assim toda uma população a uma série de 

prejuízos ao desenvolvimento como um todo. “[...] impondo a estes sua visão do mundo, 

enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”. (FREIRE, 1987, p. 149) E do 

mesmo jeito interesses mercantilistas, pois visam priorizar uma formação técnica que 

abastecerá um Mercado de Trabalho industrial, comercial, do agronegócio, que também 

impede o desenvolvimento de habilidades mais sensíveis do sujeito, por conseguinte mais 

criativas, tornando-os operários para atendimento dos interesses dos patrões (políticos que 

detêm a maior parte das ações dessas empresas). 

Neste sentido, esta pesquisa quer responder à interrogação: como a arte educação pode 

ser uma facilitadora promovendo alterações positivas no comportamento dos alunos de 

escolas públicas? Tentando não deixar, por exemplo, aceitar tão facilmente ações como as da 

BNCC, mas também melhorando a relação que é estabelecida no convívio escolar. Tomando 

desta pergunta, nos valendo de teóricos (conforme anunciado na introdução) que discutem o 

ensino de artes no Brasil e na nossa cidade – Campo Grande no Mato Grosso do Sul –, 
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propomos como finalidade geral da pesquisa evidenciar caminhos facilitadores dos processos 

de ensino e aprendizado dos alunos nas aulas de Artes – professores e alunos e ambos em 

relação às instituições escolares. Propomos ainda, a três coisas que estão diretamente ligadas 

ao objetivo maior, mas que, por conseguinte, seriam pontos mais específicos: investigar as 

variações comportamentais dos alunos da disciplina de Artes que, das nossas perspectivas, 

toma das relações cotidianas de cada um desses sujeitos; conhecer a realidade do aluno dentro 

da escola que envolve reconhecer o professor, os colegas e igualmente o estabelecimento 

escolar em que esse aluno estuda; por último, analisar os conteúdos alcançados para buscar 

atender as prioridades dos alunos. 

Para tal estudo, o estágio realizado, pré-requisito obrigatório do curso de Artes 

Cênicas e Dança – Licenciatura da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no ano de 

2016, na Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, onde nos valemos da linguagem do teatro e 

da dança como parte da área do conhecimento Arte6 – obviamente valendo-nos da nossa 

formação exigida –, será nosso instrumento para verificação de possibilidades facilitadoras da 

relação Professor-Conteúdo de Artes-Alunos. Pois, se como salientado no início da 

introdução deste trabalho, é o convívio que estabelece melhor possibilidades nas relações 

humanas, no caso do ensino de arte, a relação Professores e Alunos, ainda na disciplina Arte, 

passa também por estratégias de “metodologias” de trabalhos do professor e, igualmente, 

epistemologias teóricas que ancoram o seu trabalho em relação à manipulação dos conteúdos 

em Artes. Portanto, além do convívio entre esses dois, professor e aluno, precisamos 

(re)verificar a relação tendo-a assim: Professor-Conteúdo de Artes-Alunos 

Justifica metodologicamente todo o processo 

A justificativa da investigação em curso está diretamente ligada ao fato que a primeiro 

motivou: a (re)verificação das possibilidades em estabelecer uma prática metodológica de 

ensino, especificamente pensamos em Artes, mas nada impede dos professores de outras 

habilidades virem a trabalhar suas áreas de conhecimentos, na qual os alunos se identifiquem 

mais, tornando-se assim colaboradores dentro da sala de aula. Diferentemente do cenário que 

                                                 
6 Lei de Diretrizes e Bases da Educação LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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parecemos ter na atual circunstância e totalidade das escolas pelo Brasil afora: uma relação de 

“Batalha na Escola”, enfrentada cotidianamente pelos alunos, professores e espaços escolares, 

acreditando na hipótese de que sair vivo já é um grande lucro. 

O método pré-estabelecido entre Professor (único detentor do saber) e aluno (este 

apenas como reprodutor desse saber), que impede a transferência de conhecimento, como 

acontece nos dias atuais, é o padrão de ensinar a pintar, desenhar, escrever, fazer, ler. 

Portanto, não é o de conduzi-los a ser, sentir e saber o mundo: coisas que estão implícitas ao 

sujeito. Assim, pretende-se naquela pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso “[...] pensar 

a geração do conhecimento pelo conhecimento a partir da cultura e nunca a partir da 

linguagem [...]” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 04). Pois, também de acordo com o autor, é 

preciso conhecer-se (professor) para proporcionar ao outro (aluno) coisa igual ou evento 

minimamente parecido. 

Esta colocação está assentada na ideia de que a prática de conduzir conhecimento a 

partir dos conhecimentos dos sujeitos toma das linguagens artísticas como ilustração, mas é o 

repertório cultural de cada sujeito que é aceito como ponto principal para pensar essa geração 

do conhecimento pelo conhecimento. A partir dos contextos culturais, nos quais esses sujeitos 

estão inseridos, que possibilitam construir o que entendemos academicamente por linguagens 

artísticas. “Portanto, a linguagem artística é resposta à sociedade cultural específica do 

repertório [contextual] dessa cultura.” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 4) Ou seja, entendemos 

baseados no autor que reverbera da sociedade aquilo que suas particularidades identitárias têm 

relação. Ao me relacionar com um contexto outro, acabo por reverberar coisas diferentes, 

entretanto, se este outro contexto não se aproxima do contexto no qual estou inserido ele 

acaba por não compactuar com a minha realidade sociocultural. 

Durante o tempo em que estive inserida em sala de aula, período do referido estágio 

obrigatório, especificamente na disciplina de Artes, convivi com essa inquietação 

(in)disciplinar, tanto por parte dos alunos como, espantem-se, dos professores. Então, como 

percorrer esse processo ensino-aprendizagem contemplando interesses de alunos e 

professores? E quanto às alterações comportamentais em que os alunos se sentem eufóricos, 

quando são vistos por muitos como desordenados, os professores devem inibi-los? Quais as 

possibilidades facilitadoras da relação professor-conteúdos de arte-alunos? 
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Tentando recorrer a respostas que vão sustentar nossa pesquisa, acabamos por tomar 

de autores que vêm tentando sinalizar alternativas com suas pesquisas. A exemplo de Viola 

Spolin (1992) que diz em seu livro Improvisação para o teatro que “a espontaneidade cria 

uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de referência estáticos, da 

memória sufocada por velhos fatos e informações, de teorias não digeridas e técnicas que são 

na realidade descobertas de outros. (SPOLIN, 1992, p. 4). Portanto, a partir destas reflexões, 

pode-se avançar quanto às variáveis possibilidades de estudos sobre as alterações 

comportamentais dos alunos, ainda que não nos concentremos exclusivamente em saberes 

disciplinares históricos já experimentados – psicológicos, sociológicos, psicanalíticos, 

portanto, médicos –, que até apresentaram bons resultados com sujeitos-alunos de outros 

contextos, (brancos, europeus, masculinos, mas que não amparam nosso alunado, bem como o 

planejamento de conteúdos e práticas outros: especialmente que tenham as múltiplas 

identidades e culturas como primevos. 

Neste sentido também o PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola Estadual 

Antônio Delfino Pereira deixa claro que a missão da instituição é “ter como objetivo e tarefa 

contínua, explicitar a riqueza existente na diferença, a pluralidade cultural que os indivíduos 

apresentam” (PPP, 2014, p. 2). Sendo assim, a instituição Escola tem autonomia para 

desenvolver junto à comunidade escolar atividades que correspondam aos anseios locais, 

específicos que também são alvo obrigatório da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Por 

conseguinte, devem levar o aluno a corresponder a construção da sua própria história, sua 

identidade e seu papel de cidadão (reconhecer-se) às histórias outras: sejam estas em nível 

nacional e/ou internacional. 

Conforme aponta também Bessa-Oliveira, a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa 

(2008a), por exemplo, “contextualizar”, “apreciar” e “praticar”, tanto difundida nos meios 

educacionais da diferentes linguagens do ensino de Artes, infelizmente não basta para 

alcançar um ensino de Artes que se relaciona diretamente ao contexto do aluno, pois “o aluno 

tem a necessidade de ser o que aprende, para poder contextualizar e apreciar e, para assim 

construir o seu conhecimento.” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 09) Naquela proposta, o 

“contextualizar”, “apreciar” e “praticar” ainda é tomado pelo professor de Artes como 

metodologia empregável a partir, quase e exclusivamente, das noções de Obra, Artista em 
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relação à História da Arte. Portanto, um contexto externo às realidades de alunos e 

professores.7 

Sendo está uma pesquisa de caráter também bibliográfico pretende-se, através das 

literaturas e estudos já realizados, reafirmar e colaborar com a temática desenvolvida. Como 

aprendiz pretende-se também fazer um processo de investigação, pois se baseia em um 

estágio supervisionado obrigatório, desenvolvido em uma determinada escola com seu 

público específico, situada em uma comunidade quilombola que, além das especificidades 

culturais, também têm problemáticas que circundam a formação da cultura brasileira, o 

contexto sociocultural contemporâneo relacionado a conceitos e preconceitos, as relações 

políticas, sociais e culturais envolvendo a comunidade e o Poder Público gerido pelo homem, 

branco e fálico. Portanto, há ai um contexto que o saber disciplinar não contempla mais. 

Os documentos utilizados para coleta de informações relativas ao tema investigado 

serão: o PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, o 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), o Referencial Curricular Para o Ensino 

Fundamental da SED/MS – Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul – e a 

legislação que versa sobre a educação formal brasileira – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996. É ainda Documento a nova BNCC, mesmo a contragosto porque 

demandaria a realização de uma pesquisa outra também exclusiva, pois teremos que 

tangenciá-la. As informações coletadas nos referidos documentos serão relacionadas entre a 

bibliografia mencionada desde introdução, à realidade posta em sala de aula e à prática 

vivenciada no Estágio. Ainda nos valeremos das discussões e rodas de conversas já realizadas 

em sala aula que em certa medida contribuirão com a pesquisa ampliando-se dessa forma as 

ideias que corroboram o desenvolvimento de um senso crítico a respeito do tema. 

                                                 
7 Referir-nos à Abordagem Triangular da professora Ana Mae Barbosa não quer dizer criticar à proposta. Mas, 
de modo bastante consciente, sinalizar que aquela foi compreendida e é ainda hoje desenvolvida de maneiras 
equivocadas por muitos professores e até pesquisadores. Queremos dizer que professores e pesquisadores 
defendem a sua prática nas aulas de Artes como proposta epistêmica para o ensino e pesquisa em arte, mas 
sequer atentam para ideia de pensá-la a partir das culturas dos alunos, priorizando assim sempre o contexto 
histórico tradicional para fazer os alunos contextualizarem, praticar ou apreciarem. É nesse sentido que uma 
abordagem do ser, senti e saber Biogeográfica – Bio-sujeito, geo-espaços, grafias-narrativas – acaba sendo 
pertinente, pois parte da ideia de pensar o mundo a partir dos mundos dos alunos e dos professores para que 
esses possam vir a compreender outros mundos possíveis. 
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Revisão teórica bibliográfica: discussões iniciais 

Empenhado na temática aqui abordada o pesquisador, artista e docente Doutor Bessa-

Oliveira que também é o orientador desta pesquisa em curso, desenvolve várias investigações 

no âmbito da Arte Educação do Ser/Saber/Sentir, as quais servirão de referência para nossa 

pesquisa em vários momentos. Partindo dos pressupostos culturais, Pós-coloniais, 

Subalternidade, Desconstrução, entre outros saberes disciplinares (Teoria da Arte, História da 

Arte, Estudos Visuais, Semiótica, Semiologia, Filosofia, Antropologia, Sociologia etc) 

revisados pelas próprias disciplinas com abordagens agora culturais, o pesquisador tem 

realizado uma vasta investigação nos fazeres da Arte (pedagógico, poético e investigativo)8, 

tomando, quase sempre ou como ponto de partida principal, a cultura local de Mato Grosso do 

Sul. Este fato, portanto, torna o pesquisador importante para articularmos uma proposta 

epistêmica para o ensino de Arte do ser, sentir e saber. 

Desta acepção já identificamos que o ensaio “Arte e cultura de Mato Grosso do Sul no 

ensino de Artes: ser, sentir e saber” (2015) contribui para pensar a promoção de mudanças nas 

aulas de Artes, pois, nele o autor faz uma análise do ensino de artes em Mato Grosso do Sul e, 

entre as várias reflexões, afirma: “A saída é propor um plano de desocidentalizar o ser, o 

sentir, e o saber para conhecer, sentir, pensar e ser um sujeito (geográfico, biográfico e 

cultural) em Mato Grosso do Sul”. (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 2) Entende, portanto o 

autor que “[...] até hoje as aulas de Artes, em qualquer linguagem artística, não faz relação 

nenhuma com os alunos dos bairros periféricos ou até dos bairros mais abastados da cidade ou 

mesmo das cidades do interior do estado.” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 11). 

Abordando ainda mais Bessa-Oliveira entendemos que inseridos nesta realidade como 

(im)posta hoje, pelos Documentos Institucionais, pelos Professores (detentores do saber 

disciplinar), pela Escola como órgão de prisão e repressão, contrária à ideia de espaço de 

construção de saberes, e, como se não bastasse tudo isso, ainda inseridos (entre fronteiras 

reais e virtuais) em seus próprios espaços socioculturais degradados e abandonados pelos 

Poderes Públicos (Municipal, Estadual e Federal), 

 

                                                 
8 Aqui insere sua proposta de “professor-artista-pesquisador” muito discutida no curso ao qual estamos 
vinculados. 
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O aluno não consegue, a partir das aulas de Artes, vislumbrar relação nenhuma entre 
aquela arte distante – em tempo histórico e geográfico – com os seus raps, grafites, 
funks, skats (sim, falo sobre o skate porque ele é uma prática esportiva, mas é 
também cultural), com o hip hop que eles estão desenvolvendo em suas 
comunidades. E essa falta de relação não se dá porque o professor não consegue 
fazê-la, não é também porque a escola não disponibiliza espaço e materiais 
adequados para essas práticas. A culpa, por incrível que pareça, não está diretamente 
associada ao professor, ao aluno ou à escola, mas é totalmente culpa dos discursos 
críticos e artísticos (um que reforça o outro), por conseguinte, que insistem em 
dizer que nossas práticas artísticas e a cultura local são iguais ou continuidades 
das europeias ou norte-americanas. Daí, depois de associar a problemática às 
cabeças da questão, podemos sim dizer que se o professor deixar-se preso aos 
pressupostos modernos que esses críticos e artistas defendem, e não pesquisar e 
reinterpretar aquelas práticas e culturas históricas para o tempo presente do aluno (a 
tão temida contemporaneidade nas aulas de Artes), a culpa por termos um ensino 
desassociado do cotidiano desses alunos passa a ser do professor. Mas o problema 
primeiro é dos que reforçam a manutenção de uma arte e de algumas culturas alheias 
à nossa como se fossem nossos. (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 11). (Grifos nossos)9 
 
 

Já nos idos anos de 2010 o pesquisador em seu livro Ensino de Artes X Estudos 

Culturais: para além dos muros da escola, que se deu a partir da sua inicial pesquisa de 

Monografia no curso de Artes Visuais – Licenciatura – Habilitação em Artes Plásticas da 

UFMS, indicava suas primeiras preocupações e averiguações sobre a temática, e neste 

sentido, afirmava que já naquela época esteve “[...] debruçado em reflexões sobre a arte e a 

cultura de Mato Grosso do Sul. [...] Naquele primeiro livro busquei pensar sempre em um 

ensino de Artes a partir da cultura local sul-mato-grossense nas escolas de ensino Formal de 

Mato Grosso do Sul.” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 11) 

Segundo Grossberg, Nelson e Treichler (1995) no ensaio “Estudos Culturais: Uma 

Introdução” para o livro Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais 

em educação, Paul Willis declarou que “a cultura é o próprio material de nossas vidas diárias, 

as pedras fundadoras de nossas compreensões mais corriqueiras.” (WILL, 1977, p. 185, apud, 

Grossberg, Nelson e Treichler, 1995, p. 13). Trazemos a passagem de Will por dois motivos 

especiais: o primeiro porque claramente essa vai reforçar a importância do foco na cultura 

local de Mato Grosso do Sul de acordo com Bessa-Oliveira. Em segundo lugar porque o livro 

organizado por Tomaz Tadeu da Silva, não somente vai ser um dos inaugurais dos Estudos 

                                                 
9 Muitos “estudiosos” da arte local insistem em relacionar diretamente a produção artística de Mato Grosso do 
Sul a fim de incluí-la no hall de produção artística. Mas, infelizmente esquece-se de lembrar que o simples fato 
de copiar um modelo não passa disso e, o que é pior, só faz reforçar a subalternidade das produções que são 
cópias (in)fieis. 
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Culturais na Educação Brasileira, mas porque ele traz consigo textos essenciais para 

compreender os Estudos Culturais como prática epistêmica e porque o livro orienta 

sobremaneira os estudos iniciais do professor Bessa-Oliveira e, por conseguinte, orientará a 

conclusão desta pesquisa quando TCC. 

Em Inquietações e mudanças no ensino da Arte (2008) de Ana Mae Barbosa (org.) 

que aborda várias questões relacionadas ao Ensino de Arte, tratando também do nosso assunto 

– inquietações como problemática para o ensino de Arte –, nos valemos, pois, trazendo várias 

reflexões a respeito, com vários pensadores da área, esses autores buscam contemplar nas 

discussões vários conteúdos educativos de Arte. Por exemplo, podemos citar o texto de 

Rejane G. Coutinho (capítulo 13) onde a autora enfatiza a importância do sujeito/professor 

formador, ou seja, que este “é preciso aprender o aprender a ensinar”. (COUTINHO, 2008, p. 

153) Já no capítulo 14, Ana Del Tabor Vasconcelos Magalhães escreve sobre as perspectivas 

do ensino de arte com base na prática de ensino. A autora afirma então que “O estágio 

supervisionado é a principal ação – reflexão – ação desenvolvida dentro da disciplina prática e 

representa um momento significativo para a criativa e crítica da ação pedagógica.” 

(MAGALHÃES, 2008, p. 1) 

Considerações finais 

Tratando-se este trabalho de uma discussão que está em preparação das questões aqui 

explanadas, entendemos que concluir fatos, aspectos e a própria “história-pesquisa”, já nos 

seria impossível e contraditório. Antes porque as discussões estão sendo literalmente por nós 

digeridas – epistemologias, situações comportamentais dos sujeitos envolvidos, instituições e 

documentos –; segundo porque as reflexões de todos os autores aqui citadas não sugerem 

encerramentos, mas possibilidades de reflexões a respeito das situações que nos são 

(im)postas pela gama imensa de sistemas que nos permeiam cotidianamente. Mas se cabem 

algumas observações a título de encerramento provisório é que inicialmente observou-se que 

o comportamento dos alunos interfere diretamente na pratica docente do sujeito professor, 

influenciando nos resultados almejados, bem como nas atitudes diárias do professor. A partir 

de um ensino pensado no “ser, sentir e saber”, acreditamos nisso, pode-se modificar o 

comportamento dos discentes que participam ou não das aulas. Bem como pode contribuir 
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para as alterações no comportamento do professor e da Escola. Em face disto, procuraremos 

pensar em nossa investigação da realização do Trabalho de Conclusão de Curso as 

possibilidades de um ensino de Arte não apenas em Artes Cênicas – Teatro ou Dança como é 

nossa formação –, mas no ensino de Artes em todas as Linguagens artísticas que contemplem 

os fazeres dos alunos e professores não inclusos nos discursos hegemônicos. Um ensino que 

proporcione ao aluno um melhor aprendizado e, por conseguinte, possa ofertar ao professor 

melhores possibilidades no planejamento das suas aulas referente à arte e cultura em geral. 

Daí tornar-se-á impossível não entendermos a Escola como espaço de união por livre e 

espontânea vontade, diferente da ideia de prisão de corpos estranhos porque são 

indisciplinados. 
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Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
 

Resumo 
A necessidade de ampliar as reflexões sobre a atuação de alunos da Licenciatura em Artes Visuais 
para além dos espaços de educação formal levou ao planejamento e oferta de uma disciplina que 
observasse o funcionamento de instituições do Terceiro Setor, avaliando de maneira específica 
associações e fundações que trabalham questões relacionadas à inter-relação Arte – Educação. Para 
tanto, a parceria dialógica e horizontal entre professor responsável da disciplina e aluno PAE em suas 
três primeiras ofertas permitiram uma construção coletiva que aproveitou a experiência teórica, a partir 
da indicação e da seleção de bibliografia a ser abordada, e prática com projetos já realizados por 
ambos em organizações do Terceiro Setor. A estruturação de uma disciplina conectada à experiência 
dos proponentes e aberta às necessidades e feedbacks dos alunos de graduação que a estão cursando, a 
disponibilização de materiais que resumem os encontros, a visita à instituições e conversa com 
especialistas, o exercício de realização de estudos de caso e a apresentação das experiências dos alunos 
no Terceiro Setor ajudando a enriquecer o conteúdo e tornando todos os participantes protagonistas da 
disciplina, podem ser apresentados como resultados desta parceria professor-aluno na criação de uma 
disciplina de graduação que a cada oferta se desenvolve por meio de avaliação constante. Este artigo 
apresenta o processo de criação e três ofertas da disciplina Arte/Educação e o Terceiro Setor para 
estudantes de graduação da Universidade de São Paulo com o objetivo de relatar e registrar esta 
experiência, como também atentar à importância do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 
Palavras-chave: Licenciatura. Formação de professores. Programa de Aperfeiçoamento do Ensino. 

 

                                                 
1  Atua como Arte/Educador, Educomunicador e Fotógrafo. É doutorando e mestre (2016) em Artes 
Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP (conceito CAPES 6), na área de 
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Museu de Ciências. Atualmente é professora doutora exercendo suas atividades no Departamento de Artes 
Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona na Graduação e no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (Conceito CAPES 6). Orienta mestrado e doutorado. E-mail: 
rizzi.christina@gmail.com. 
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1. Introdução 

 

O Programa de Formação de Professores da Universidade de São Paulo3, atendendo às 

orientações do Conselho Estadual de Educação, apresenta como principal foco de interesse o 

estudo, investigação, acompanhamento, intervenção e melhoria da ação docente na escola 

pública, por entender que o objetivo da formação de profissionais e pesquisadores de uma 

universidade pública se dá principalmente para retornar à população este conhecimento. Desta 

maneira a organização das atividades formação do licenciando se dá por meio de uma série de 

disciplinas e atividades que refletem e agem na educação formal em sua totalidade. 

 No que se refere à formação de professores em Artes, em cursos oferecidos pela 

Escola de Comunicações e Artes da USP, as atividades realizadas pelo licenciandos 

acontecem aos moldes de outras licenciaturas, ou seja, na observação, reflexão e prática em 

espaços de educação formal, com o objetivo de atender a demanda de professores de Artes 

exigida pelo currículo escolar. Mas por conta do espaço reduzido que se dá à Arte na 

Educação Formal, no que se refere à carga horária reservada para disciplinas de Arte no 

Ensino Fundamental e Médio, muitos licenciados em Arte Plásticas e/ou Visuais, Cênicas, 

Música e Dança, atuam ou também ou exclusivamente em instituições de educação não-

formal. 

Embora as atividades oferecidas e exigidas pelo Programa de Formação de Professores 

da USP sejam indispensáveis, sentimos que é importante existir também um espaço/tempo 

que permita a reflexão sobre a atuação dos professores de Artes na Educação não-formal, 

como também entender aspectos das instituições que agem nesse âmbito educacional. A 

percepção dessa necessidade levou ao planejamento e oferta de uma disciplina que observa o 

funcionamento de instituições do Terceiro Setor, analisando associações e fundações que 

trabalham questões relacionadas à inter-relação Arte – Educação, construindo conhecimentos 

                                                 
3 Programa de Formação de professores da USP, disponível em: < www4.fe.usp.br/wp-
content/uploads/programa-de-formacao-de-professores.pdf>. Acesso em 01 set. 2017. 
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pertinentes aos projetos desenvolvidos pelo Terceiro Setor em programas educacionais no 

campo da Arte. 

 Por se tratar de uma disciplina nova e diretamente relacionada às práticas realizadas 

por educadores em espaços de Educação não-formal, Maria Christina de Souza Lima Rizzo, 

professora responsável pela disciplina, entendeu que o estabelecimento de uma parceria com 

aluno de pós-graduação com experiência teórica e prática em organizações do Terceiro Setor, 

seria uma estratégia enriquecedora para o planejamento e condução da disciplina, sendo esta 

parceria estabelecida via Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino (PAE) no qual os “pós-

graduandos podem vivenciar os processos de preparação, ensino e avaliação de disciplinas, 

sob a supervisão de um professor. Este programa tem como objetivo preparar os alunos de 

pós-graduação para atuarem como docentes.” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola 

de Comunicações e Artes).  

 Para tanto foi estabelecida uma parceria dialógica e horizontal (FREIRE, 2001) entre 

professor responsável da disciplina e o aluno Mauricio da Silva, estagiário PAE, nas três 

primeiras ofertas da disciplina CAP0307 - Arte/Educação e o Terceiro Setor4, que ocorreram 

no primeiro semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016 de forma oficial, ou seja, com 

estágio burocraticamente firmado, e no primeiro semestre de 2017, este de forma voluntária, 

que permitiram uma construção coletiva que aproveitou a experiência teórica a partir da 

indicação e da seleção de bibliografia a ser abordada, como também a experiência prática em 

projetos já realizados por ambos em organizações do Terceiro Setor. 

 Desta forma a professora responsável pela disciplina recebe apoio de um aluno de pós-

graduação, abrindo espaço para trocas de experiências que enriquecem a disciplina, ao mesmo 

tempo que o aluno de pós-graduação se prepara para atuar como docente e ainda os dois 

refletem sobre a formação de professores em Artes Visuais. 

 A estruturação de uma disciplina conectada à experiência dos proponentes e aberta às 

necessidades e feedbacks dos alunos de graduação que a estão cursando, a disponibilização de 

                                                 
4 Ementa da disciplina Arte/Educação e o terceiro setor disponível em:  < 
uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=CAP0307>. Acesso em 01 set.2017. 
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materiais que resumem os encontros, a visita à instituições, a conversa com especialistas, a 

apresentação das experiências dos alunos no Terceiro Setor ajudando a enriquecer o conteúdo 

e tornando todos os participantes protagonistas da disciplina, podem ser apresentados como 

resultados desta parceria professor-aluno na criação de uma disciplina de graduação. 

 

2. A construção da disciplina  

 

2.1 A 1ª oferta no primeiro semestre de 2015 

 

O primeiro passo para a construção da disciplina Arte/Educação e o Terceiro Setor, 

após sua aprovação e inserção no sistema5 que possibilita a matrícula dos alunos de 

graduação, foi observar a ementa preparada pela professora responsável e sentir quais 

caminhos e estratégias poderiam ser escolhidos para encaminhar os encontros com os alunos.  

Em sua primeira oferta optou-se por trabalhar questões básicas sobre o Terceiro Setor, 

desde o entendimento geral sobre o que o caracteriza até aspectos da legislação brasileira que 

descreve os tipos de instituições que o compõem, como são formadas legalmente, normas 

para financiamento e contratação de funcionários. O objetivo foi também trabalhar visões de 

senso comum que generalizam instituições do Terceiro Setor como organizações não-

governamentais (ONGs), termo este não utilizado pela legislação brasileira.  

Como referência buscou-se como textos-base o livro Terceiro Setor: Regulação no 

Brasil, de Eduardo Szazi, o artigo O que é o Terceiro Setor6 de Stephen Kanitz, materiais de 

apoio do Observatório do Terceiro Setor7, o artigo sobre gestão de pessoas Gestão de Pessoas 

em Instituições do Terceiro Setor: uma reflexão necessária8 de Selma Frossard Costa. 

                                                 
5 Júpiter Web - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação. Disponível em: 
<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
6 O que é o terceiro setor, de Stephen Kanitz.  Disponível em: < 
http://www.filantropia.org/OqueeTerceiroSetor.htm.>. Acesso em 01 set.2017. 
 
7 Observatório do Terceiro Setor,  disponível em: < http://observatorioterceirosetor.org.br/>. Acesso em 01 
set.2017. 
 
8 Gestão de Pessoas em Instituições do Terceiro Setor: uma reflexão necessária de Selma Frossard Costa* 
Revista eletrônica do Terceiro Setor: Integração. FGV. Nº 32, novembro 2003.  
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Com leituras e debates sobre o Terceiro Setor estabelecidos, foi iniciada uma de leitura 

específica sobre projetos com atuação de arte/educadores em espaços de Educação não-

formal, utilizando como referência entrevista Caminhos para a conscientização9 de Ana 

Mae Barbosa para a Revista Educação e o livro O rio pelos trilhos: introdução à história de 

Perus e Cajamar de Ana Cristina Chagas dos Anjos10, analisando também materiais 

educativos e vídeos que compuseram a experiência relatada no livro de Ana Cristina  e 

incentivando comparações e aproximações com as experiências apresentadas pelos alunos 

matriculados na disciplina.  

Um dado importante, a primeira oferta da disciplina foi realizada com uma carga 

horária de duas horas/aula por semana. 

Ao final do semestre foi realizada uma reunião de avaliação para entender as possíveis 

melhorias, sendo que a partir da 2ª oferta a disciplina teria 4 horas/aula por semana, 

ampliando a possibilidade de conteúdos de debates. Na avaliação foi identificado que, por ser 

uma disciplina de caráter optativo e de matrícula aberta para alunos de diversos cursos, e não 

apenas para estudantes da licenciatura em Artes Plásticas, era necessário fundamentar com os 

alunos conceitos sobre a Arte e a Arte/Educação porque nem todos os alunos trazem em seu 

repertório um embasamento sobre Arte e suas relações com a Educação.  Com a duplicação 

da carga horária semanal este conteúdo considerado sem prejuízo aos objetivos iniciais da 

disciplina. 

 

2.2 A 2ª oferta no primeiro semestre de 2016 

 

Como já indicado na experiência de 2015, os estudantes interessados pelo tema vem 

de diversos cursos, sendo assim a turma formada para cursar a 2ª oferta da disciplina 

Arte/Educação e o Terceiro Setor foi composta por estudantes de diversas áreas, como 

                                                                                                                                                         
 
9 Caminhos para a conscientização, entrevista de Ana Mae Barbosa para a Revista Educação. Disponível em: 
<revistaeducacao.uol.com.br/formacao-docente/97/artigo233134- 1.asp> . Acessp em 01 set. 2017. 
 
10 ANJOS, Ana Cristina Chagas dos (et al). O rio pelos trilhos: introdução à história de Perus e Cajamar. 
Caieiras, SP: IPEH, 2008. 
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Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais, Pedagogia, Educomunicação, contando ainda 

com a presença de uma aluna não matriculada regularmente da área de economia e marketing.  

 Inicialmente foram realizadas atividades de mapeamento de interesses e expectativas 

em relação à disciplina, sendo sentida uma identidade de grupo que buscava observar além de 

bases teóricas sobre o Terceiro Setor e a Arte/Educação, situações práticas que tornassem a 

teoria viva. 

 Para estimular o estudo sobre conceitos de Arte e Arte/Educação foram utilizados o 

livro Reflexões sobre Arte, de Alfredo Bosi, o livro Arte como Experiência de John Dewey, 

os vídeos Qual a necessidade da Arte11, com Mário Sérgio Cortella, e Isto é arte?12 com o 

professor de Filosofia Celso Favaretto, análise do site Arte na Escola, a reflexão sobre as Leis 

de Diretrizes e Bases 5.692/71 e a de 9.394/96, debateu-se também sobre a Base Nacional 

Comum Curricular13, como também a criação das Escolinhas de Arte do Brasil. Sobre a 

sistematização da Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais, por Ana 

Mae Barbosa, apontando a quebra a visão tecnicista do ensino das Artes refletiu-se sobre o 

livro A Imagem no Ensino da Arte14 de Ana Mae Barbosa e sobre o artigo Releitura, 

citação, apropriação ou o quê?15 de Ana Amália Tavares Barbosa. 

É notada aqui, por conta dos anseios da turma de alunos, o destaque dado sobre Arte e 

Arte/Educação em relação à primeira oferta de 2015, inclusive sendo abordada em alguns 

momentos assuntos que são tratados de forma mais aprofundada na disciplina História do 

Ensino da Arte no Brasil também oferecida aos alunos da USP semestralmente. 

                                                 
11 Vídeo Qual a necessidade da Arte, com Mário Sérgio Cortella. Disponível em: <youtu.be/qDeLTQPzn1c>. 
Acesso em 01 set. 2017. 
 
12 Vídeo Isto é arte? com Celso Favaretto. Disponível em: <youtu.be/-XG-71wqwUI>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
13 O documento da Base Nacional Comum Curricular está disponível em: <basenacionalcomum.mec.gov.br>. 
Acesso em 01 set. 2017. 
 
14 BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da Arte: anos 1980 e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 
2014. 
 
15 BARBOSA, A.A.T.B. Releitura, citação, apropriação ou o quê? In: BARBOSA, A. M. [Org.]. Arte/Educação 
contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2005. p.143-149.  
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O passo seguinte foi em direção ao entendimento das características do Terceiro Setor, 

fazendo uso da bibliografia utilizada no semestre anterior, com a inclusão do texto do livro 

Competição16 de Michael E. Porter, que apresenta uma visão empresarial e economicista 

sobre a Filantropia e o Terceiro Setor. 

As leituras, debates, trocas de experiência e seminários realizados foram ilustrados 

pela presença de especialistas e a visita à instituições.  No dia 22 de junho de 2016 recebemos 

a visita de Raquel Ribeiro, idealizadora e educadora responsável pelo Eduqativo17, braço 

educativo do Instituto e Galeria Choque Cultural, sendo ampliado o contato com a visita ao 

próprio Instituto Choque Cultural na semana seguinte. Já no dia 06 de julho de 2016 foi vez 

de visitar e conversar sobre as ações da Associação Arte Despertar18. A conversa com 

educadores que atuam diretamente no âmbito da Arte/Educação e Terceiro Setor, já com uma 

base teórica e reflexões realizadas anteriormente permitiu um melhor aproveitamento da 

conversa.  
Fig. 1. Visita e conversa sobre o Eduqativo – Instituto Choque Cultural 

 

 
Fonte: Os autores. 

 

                                                 
16 PORTER, Michael Eugene.  Competição = on competition. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2009.  
17 Mais informações sobre o Eduqativo – Instituto Choque Cultural disponíveis em: 
<eduqativo.wixsite.com/choquecultural>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
18 Mais informações sobre a Associação Arte Despertar disponíveis em: <www.artedespertar.org.br>. Acesso em 
01 set. 2017. 
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A exemplo do realizado em 2015, no término do semestre foi realizada mais uma 

reunião de avaliação da disciplina, tanto por conta da necessidade de elaboração de relatório 

para o estágio PAE, quanto por conta da reflexão sobre as melhorias obtidas na disciplina na 

comparação entre as ofertas de 2015 e 2016, como também entender sob quais aspectos ainda 

seria possível melhorar a disciplina para a sua terceira oferta, que aconteceria no primeiro 

semestre de 2017. Neste sentido pensou-se em trabalhar de forma mais detalhada alguns 

pontos sobre a Educação não-formal e partir para outro método de trabalho, que permitiria ao 

longo do semestre uma constante análise de projetos arte/educativos do Terceiro Setor por 

meio de estudos de caso simplificados. 

  

 2.3 A 3ª oferta no primeiro semestre de 2017 

 

Uma turma formada por estudantes de Pedagogia, Licenciatura e Bacharelado em 

Artes Visuais foi a que cursou a terceira oferta da disciplina, possuindo uma identidade de 

grupo e expectativas relativamente próximas à turma de 2016.  Desta forma a proposta foi 

levemente alterada em relação ao ano anterior incluindo textos sobre a Educação não-formal 

como A questão da educação formal/não formal19 de Moacir Gadotti e O Estado e as 

reformas pós-década de 90: movimentos sociais, terceiro setor e educação não-formal20 

de Fracieli Araújo e Renata Peres Barbosa. 

Com a proposta apresentada de realização de estudos de caso de projetos 

arte/educativos no Terceiro Setor aceita pela turma foi indicada a leitura e posterior debate 

sobre textos que ajudassem a embasar este percurso como o Estudos de caso em educação: 

Investigação em profundidade com recursos reduzidos e outro modo de generalização21 

                                                 
19 GADOTTI, Moacir. A questão da educação formal/não-formal. Institut international des droits de l’enfant 
(ide). Droit à l’éducation: solution à tous les problèmes ou problème sans solution? Sion, Suisse, out 2005. 
 
20 ARAÚJO, Fracieli; BARBOSA, Renata Peres. O Estado e as reformas pós-década de 90: movimentos sociais, 
terceiro setor e educação não-formal. Revista Aurora, v. 3, n.1, 2009. Disponível em: 
<www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/1216/1083>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
21 DUARTE, José B. Estudos de caso em educação: investigação em profundidade com recursos reduzidos e 
outro modo de generalização. Revista Lusófona de educação, v.11, n.11, jul 2009. Disponível em: 
<revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/575>. Acesso em 01 set. 2017. 
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de José B. Duarte e Uma reflexão sobre o estudo de caso como método de pesquisa22 de 

Eliane Cristine F. Maffezzolli e Carlos Gabriel Eggerts Boehs. A importância desta inclusão 

se dá pela ausência bastante comum de preparação sobre metodologias nos cursos de 

graduação e por entender que ferramentas de metodologias qualitativas são fundamentais em 

pesquisas nas áreas da Arte, Educação e Arte/Educação que pretendam entender fenômenos e 

inter-relações caso a caso.  

Já nos encontros específicos sobre Arte/Educação, além dos vídeos e textos utilizados 

como base em 2016, foi o livro Educação Artistica cultura y cidadania23 de coordenado por 

Lucina Jiménez, Imanol Agruirre e Lucia Pimentel. 

 
Fig. 2. Apresentação de Estudos de Caso realizados durente o primeiro semestre de 2017. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Os encontros finais do curso, ao invés de realizar visitas em instituições optou-se pela 

realização de seminários de apresentação dos estudos de caso realizados a partir dos  websites 

oficiais e materiais divulgados na internet sobre as instituições Centro de Estudos e Pesquisas 

                                                 
22 MAFFEZZOLLI, Eliane Cristine F.; BOEHS, Carlos Gabriel Eggerts. Uma reflexão sobre o estudo de caso 
como método de pesquisa. Revista da FAE, v.11, n. 1, 2008. Disponível em: 
<revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/262>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
23 JIMÉNEZ, Lucina; AGUIRRE, Imanol; PIMENTEL, Lucia G. (coords). Educación artística, cultura y 
cidadania. Madrid: Fundación Santillana/OEI, 2009. 
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em Educação, Cultura e Ação Comunitária - Cenpec24, Instituto Minidi Pedroso de Arte e 

Educação Social - IMPAES25, Associação Arte Despertar, e Associação Educacional e 

Assistencial Casa do Zezinho26. 

 

3. Ampliando o contato com os alunos 

 

Como estratégia de ampliação de contato com os alunos de graduação, a professora 

responsável e o aluno PAE entenderam como interessante a criação de uma proposta híbrida 

de curso presencial com ferramentas e conceitos da Educação a Distância, inspirados por 

textos de Jurema Sampaio27 e de Ismar de Oliveira Soares28. Esta proposta considerava como 

ações síncronas as aulas presenciais e como ações assíncronas o registro coletivo das aulas via 

E-mail, com o objetivo de realizar a construção de resumo colaborativo feito por todos – 

professora, aluno PAE, estudantes de graduação - , como também um fórum de dúvidas 

utilizando aplicativos de comunicação como o WhatsApp. Para esta estratégia, no âmbito 

virtual, a professora responsável assumia um papel de supervisão, alimentação do grupo e 

acompanhamento. O aluno PAE tem o papel de tutor/mediador e ativador do grupo. Já os 

alunos de graduação atuam no plano presencial e virtual conforme sua disponibilidade. A 

atividade síncrona representada pelas aulas semanais é de caráter obrigatório do grupo e as 

atividades assíncronas, compostas pelos E-mails, mensagens no WhatsApp e 

compartilhamentos em outras redes sociais digitais como o Facebook, compunham 

ferramentas de redução distância entre aulas e entre pessoas, permitindo que dúvidas e trocas 

sobre leitura, seminários e outras tarefas acontecessem conforme a demanda da turma. Desta 
                                                 
 
24 Mais informações sobre o Cenpec em: < www.cenpec.org.br>. Acesso em 01 set. 2017. 
 
25 Mais informações sobre o IMPAES em: <www.impaes.org.br>. Acesso em  01 set. 2017. 
 
26 Mais informações sobre a Casa do Zezinho em:< https://www.casadozezinho.org.br>. Acesso em 01 set. 2017 
27 SAMPAIO, Jurema Luzia de Freitas. O que se ensina e o que se aprende nas licenciaturas em artes visuais 
a distância?. 2014. Tese (Doutorado em Artes Visuais) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-03062014-
151612/pt-br.php>. Acesso em 29 set. 2017. 
 
28 SOARES, Ismar de Oliveira. Educação a distância como prática educomunicativa: emoção e envolvimentona 
formação continuada de professores da rede pública. Revista USP, São Paulo, n. 55, p. 55-69, 2002. Disponível 
em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/35138/37866>. Acesso em 29 set. 2017. 
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maneira as atividades assíncronas tinham como objetivo o registro, atualização, 

complementação e compartilhamento de conteúdos, possibilitando a construção de 

conhecimento colaborativo no grupo sem a necessidade da centralização das ações em torno 

da professora responsável. 

Para exemplificar parte dessa estratégia, é abordado aqui o registro coletivo dos 

encontros, que era iniciado por uma mensagem de correio eletrônico enviada pelo estagiário 

PAE aos alunos matriculados e à professora responsável com o relatório dos debates de cada 

encontro, sendo que a partir desta mensagem outras pessoas poderiam colaborar com suas 

impressões, sugestões de material, fotos e vídeos.  Segue uma das mensagens enviadas para 

as turmas da disciplina CAP307 – Arte/Educação e o Terceiro Setor, que ilustra esta dinâmica 

de registro coletivo de aulas: 

 
17 de março de 2016 

 
Olá Pessoal 
Boa tarde 

Hoje a professora  fez uma explanação sobre o contexto político-econômico que 
estamos vivendo, falando também da relação do contexto com a universidade e os 
programas de cultura e extensão, fazendo um link com projetos de Arte/Educação. 
Comentou um pouco sobre a Abordagem Triangular já apontando o texto que 
vamos ler para o dia 30/03, de Ana Mae Barbosa. 

Assistimos o vídeo "Isto é arte?" com o professor de Filosofia Celso Favaretto 
https://youtu.be/-XG-71wqwUI.  A nossa colega Isabela Rosa nos indicou o vídeo 
La gran pregunta: Arte - Canal Pakapaka https://youtu.be/fsINKfq5yws 

Com isso pudemos conversar sobre o significado de Arte, refletindo ainda sobre os 
conceitos que vimos no texto de Alfredo Bosi. 

Para 30/03 
 
- Por conta dessas conversas, a apresentação dos capítulos de Bosi ficou para o dia 
30/03.  - Também para o dia 30/03 o texto indicado é  "A Importância da Imagem 
no Ensino da Arte: Diferentes Metodologias", Cap III do livro "A Imagem no 
Ensino da Arte" de Ana Mae Barbosa. 
 
E claro, qualquer dúvida, não hesitem! 

 Abraços 
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4. Reflexões finais 

 

 O trabalho coletivo e colaborativo possibilitado pelo Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino na construção de uma disciplina possibilita que o olhar parceiro complemente a ação 

do professor responsável, atentando a lacunas, enriquecendo o planejamento e ajudando a 

estreitar as relações com os alunos de graduação matriculados. A avaliação conjunta feita por 

professor e aluno PAE da primeira oferta da disciplina Arte/Educação e o Terceiro Setor, que 

ocorreu no primeiro semestre de 2015, indicou possibilidades de ajustes e o desenvolvimento 

de uma proposta de adequação à nova turma, sendo estes ajustes realizados nas turmas de 

2016 e 2017 por esta constante avaliação do processo educativo. 

 E a continuidade da parceria com os mesmos atores possibilitou a verificação da 

proposta de ajuste como a comprovação da necessidade da reflexão-ação na prática docente, 

ressaltando o papel do professor-pesquisador. 

 

REFERÊNCIAS 

 
FREIRE. Paulo; FREIRE, Ana Maria Araújo (org.). Pedagogia dos Sonhos Possíveis. São 
Paulo: Editora UNESP, 2001. 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de Comunicações e Artes. Estágio PAE. 
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1466



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

  

ARTE-EDUCAÇÃO INFORMAL NO CAFUA DAS MERCÊS 
Celiane Vieira Louzeiro Pereira1- UFMA 

Walter Rodrigues Marques2 - UFMA 
Luis Félix de Barros Vieira Rocha3 - UFMA 

Francisca Maria Rodrigues Marques4 – Estácio de Sá 
Viviane Moura da Rocha5- UFMA 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
O presente trabalho tem a finalidade de investigar práticas educacionais informais em Artes Visuais na 
Cafua das Mercês (Museu do Negro), parte do MHAM (Museu Artístico e Histórico do Maranhão). O 
MHAM quando da sua inauguração em 1973 até 1989, reunia num só lugar, todo o seu acervo. A 
partir de 1989, começam a surgir novos espaços para comportar esse acervo, divididos atualmente em: 
sede (MHAM propriamente dito, Galeria Floriano Teixeira, Museu de Artes Visuais e Museu de Arte 
Sacra, Museu Cafua das Mercês – Museu do Negro, Igreja do Desterro, Capela Bom Jesus dos 
Navegantes, Museu Histórico de Alcântara). O artigo é baseado em leituras prévias sobre educação 
informal, dados e história do museu e a descrição da visita desse espaço. Apresentamos algumas 
possibilidades educacionais nos espaços museológicos em forma de projetos em educação informal, 
assim como buscamos elucidar a função e o papel da Cafua das Mercês em sua dinâmica como 
instituição cultural, portanto, espaço possível e passível de educação, ainda que esta educação 
promovida neste espaço seja informal, não sistematizada como na escola, tem seu valor cultural. 
Reflete, portanto, no crescimento cognitivo, emocional e social dos indivíduos como sujeitos que 
pertencem ao meio que os cercam, fortalecendo o discurso assim como o que preconiza a Lei 
10.639/2003 sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, mesmo que os espaços 
informais não sejam objeto da referida Lei, esta fortalece a luta pela igualdade racial, servindo, pois, 
aos objetivos da educação informal. 
Palavras-chave: Ensino de Arte. Espaço Informal. Museologia. 

Introdução 

Um museu é um espaço para a preservação da memória de uma sociedade. Lugar de 

pesquisa e educação, principalmente a veiculação do conhecimento, pois a escola não é o 
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Federal do Maranhão. Graduação em Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 
walterkeyko@gmail.com 
3 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica pela Universidade 
Federal do Maranhão. Especialista em Gênero e Diversidade na Escola pela Universidade Federal do Maranhão. 
Graduação em Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 
Felix_rocha_luis@yahoo.com.br 
4 Graduanda em Biomedicina. E-mail: lury_b@hotmail.com 
5 Professora do DEART- Departamento de Artes da UFMA; Professora do PPGEEB - Prgrama de Pós-
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único ambiente para tal ação. Embora não tenha a mesma estrutura do ensino formal, os 

museus, ONGs, associações de moradores, escolas comunitárias e outros, também 

desempenham a função de disseminar saberes.  

A arte como conhecimento é indispensável no processo ensino-aprendizagem. Mas 

para que isso ocorra (ensinar) é preciso que o professor se reconheça em seu fazer, como 

professor de Arte, do contrário, o fracasso da mediação é líquido e certo.  

A prática docente contemporânea precisa dar sentidos a esse fazer do professor de 

Arte e aos educandos. Os saberes e conhecimentos artísticos da Arte, precisam ter significado. 

Possivelmente este caminho seja o único para a Arte ter um lugar na escola. 

Conforme PCN (2000, p. 48):  
 

Ao compor a área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias na escola média, a Arte é 
considerada particularmente pelos aspectos estéticos e comunicacionais. Por se um 
conhecimento humano articulado no âmbito sensível-cognitivo, por meio da arte 
manifestamos significados, sensibilidades, modos de criação e comunicação sobre o 
mundo da natureza e da cultura. 
A educação como conceito de mediação remonta à Grécia antiga, dos tempos de 
Sócrates que concebia a educação como um parir ideias. Rousseau, Dewey, 
Vygotsky dentre outros encarregam a aprendizagem à natureza, ao grupo social, ao 
próprio sujeito, sendo o professor o mediador dessa aprendizagem – organizador, 
questionador, estimulador, aglutinador (BARBOSA, 2009). 
 

Barbosa (2012) e Lowenfeld (1977) não diferem sobre a importância da Arte na 

educação, preconizando que tanto na alfabetização quanto na adolescência são vitais para um 

equilíbrio e/ou desenvolvimento emocional desses sujeitos, ainda que Barbosa considere que 

na alfabetização há uma “necessidade de conquista de uma técnica” (p. 27). A alfabetização 

não é um processo de mão única, mas verbal, cultural. “A leitura social, cultural e estética do 

meio ambiente vai dar sentido ao mundo da leitura verbal” (p. 28). Portanto, Barbosa aponta 

como mais importante o uso da imagem no ensino de Arte porque “A representação plástica 

visual muito ajuda a comunicação verbal” (ibid). 
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Fig. 1: Fachada da Cafua das Mercês – São Luís 

 
Fonte: http://wikimapia.org/23191282/pt/Cafua-das-Merc%C3%AAs 

 

O Museu do Negro (Cafua das Mercês) tem como “Missão6: Adquirir, preservar, 

conservar objetos e acervos relativos à história e memória da escravidão e da cultura afro 

brasileiro maranhense, contribuindo ao mesmo tempo para o conhecimento, reconhecimento 

da nossa diversidade cultural e valorização da matriz cultural africana”. 

Barbosa (2009) elucida que o museu é uma alternativa para a construção de 

aprendizagens comparando o ensino no museu e na escola. 

“O que faz o museu que não faz a escola? Por que hoje a aprendizagem no museu 

poderia ser mais eficaz que na escola?” À primeira questão: “o museu assumiu os desafios da 

educação; o museu ampliou e diversificou sua oferta cultural, a qual inclui shows, cinema, 

dança, teatro etc.”. À segunda questão: está relacionado ao que o aluno considera lúdico; a 

aprendizagem se relaciona com a interpretação e criação pessoal, “os temas são atuais”, o 

conhecimento é interdisciplinar, proximidade com a vida real (BARBOSA, 2009, p. 99). 

 
Com relação à construção de aprendizagens, os três paradigmas do conhecimento 
analisados por Pearse se integram: os conceitos que encontramos por trás das 
experiências educativas dos centros de arte contemporânea são a consideração da 
arte como meio de conhecimento pessoal e do entorno social; arte como instrumento 
ativador de experiências significativas; arte como instrumento questionador do 
mundo e da vida; arte como linguagem para expressar ideias e sentimentos (ibid). 

                                                 
6 Disponível em:< http://www.cultura.ma.gov.br/portal/mham/index.php?page=mcafuam>. Acesso em: 26 ago. 
2017. 
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Nesse contexto o Museu do Negro se adequa as características da educação informal 

porque transmite saberes culturais. A sua prática, auxilia homens e mulheres no exercício de 

auto compreensão como seres resultantes de experiências socioculturais. Por isso, é pertinente 

estudos na área que discutam esta complexidade educacional. 

 
Fig. 2: Acervo da Cafua das Mercês 

 
Fonte: http://blackpagesbrazil.com.br/?p=4027 
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Fig. 3: Acervo da Cafua das Mercês 

 
Fonte: http://blackpagesbrazil.com.br/?p=4027 

 

Selbach (2010, p.33) apresenta três problemas relacionados ao ensino de arte no Brasil 

e explicita quais as barreiras que devem ser superadas para se produzir um ensino 

significativo: 
 

O primeiro problema é tentar ensinar arte como que recitando conteúdos e, assim, 
empobrecendo o universo cultural e o interesse do aluno. O segundo é representado 
pelo reduzido número de cursos de formação de professores de nível superior e a 
consequente atribuição de aulas a pessoas não especializadas, ou especialistas em 
apenas uma ou outra expressão artística. Some-se a esses problemas a pequena 
quantidade de livros editados e divulgados sobre a didática da disciplina e, 
tristemente, percebe-se como é Artes mal ensinada e porque poucas vezes se dá à 
disciplina sua importância.  
 

A Lei 9.394/96, Art. 26, parágrafo 2º - “O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, 

1997; CARNEIRO, 2015, p. 315). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCNs), a 

estrutura para o Ensino Fundamental foi constituída levando-se em consideração “dois 

aspectos básicos dessa área de conhecimento: a natureza e abrangência da educação de arte e 

as práticas educativas e estéticas que vêm ocorrendo principalmente na escola brasileira. O 

primeiro aspecto, objetiva “analisar e propor encaminhamentos para o ensino e a 

aprendizagem de Arte” iniciando “com o histórico da área na educação escolar”, 
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correlacionando “com a produção de arte na cultura brasileira”; no segundo aspecto destaca as 

“quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro", elencando as especificidades de 

cada uma. (BRASIL, 1998, p. 15). 

 
Fig. 4: Acervo da Cafua das Mercês 

 
Fonte: http://blackpagesbrazil.com.br/?p=4027 

 

O trabalho tem como objetivo compreender o conceito de educação informal e suas 

ações, explicando a história do Museu do Negro e investigar esse espaço no contexto 

educacional. Para isso, o método utilizado para elaboração desse trabalho foi: leituras e 

fichamento de textos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

aplicadas à coordenadora do museu e o mediador. 

 

Educação informal: conceitos e possibilidades 

 

 A palavra educação segundo o dicionário Aurélio (2000, p. 251) significa “processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano”. É uma ação que 

transforma as vivências humanas. Por ela é possível criar novos mecanismos para sua 

promoção (FREIRE, 1996). Não há um território específico para acontecer, no entanto é na 
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família que esse processo se inicia, depois na escola e seu aperfeiçoamento dá-se nos contatos 

sociais.  

Essa ideia, segundo Jean Piaget precisa ser estimulada por meio de experiências e a 

participação do aluno não deve ser passiva, pois o conhecimento só é consumado quando uma 

pessoa é capaz de ressignificar o que aprendeu. Para Lev Vygotssky:  

 
a aprendizagem depende de diferentes fatores em que sempre se enfatiza a 
mediação, entretanto, depende também do desenvolvimento “proximal” (ou 
potencial) do aprendiz. Assim, Zona de Desenvolvimento Proximal pode ser 
definida como a distância entre o nível de resolução de um problema que uma 
pessoa pode alcançar independentemente e o nível que pode alcançar com a ajuda de 
outra (mediador) mais competente ou mais experiente. (Antunes, 2008, p. 35) 
 

Por meio desses estudos, a escola tem como meta compartilhar os conteúdos 

adquiridos pela humanidade a todos os membros da sociedade. A igreja, os clubes esportivos, 

associações, entidades culturais, a comunidade também assume essa função, mas o que 

diferencia essas instituições é a forma de propagação. Na educação formal o ensino é 

organizado em níveis e ao final de cada etapa o aluno recebe um diploma, documento valioso 

no mercado de trabalho. Na educação informal, segundo (MONTEVECHI, p.23) ela: 

 
(...) se baseia na transmissão cultural, porém a sua característica é veicular 
informações de forma não sistematizada, não tendo uma preocupação com a 
organização coerente da mesma. A sua prática se mostra mais espontânea, ajudando 
a formar pessoas de modo disperso e informal, ou seja, a sua atuação educativa vem 
misturada com outros objetivos sociais, como por exemplo, o entretenimento, a 
expressão de afeto, o lazer, entre outros.  
 

Com base nos estudos de informalidade no ensino, pode-se ser categórico quanto à 

validade dos conhecimentos socializados, presentes na clientela beneficiada pela educação 

informal. Esta amplia-se para outros segmentos da sociedade vinculada ao patrimônio cultural 

de cada país. Neste sentido tem-se a Cafua das Mercês como um espaço artístico aglutinador e 

socializador de aspectos das culturas africanas e afro-brasileiras. 

 

Cafua das Mercês: compreendendo sua dinâmica como instituição cultural 
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A Cafua das Mercês é um espaço para a preservação da cultura africana no Estado do 

Maranhão. Anexo do Museu Artístico e Histórico do Maranhão- MHAM, conta com um 

pequeno acervo composto de: esculturas tribais africanas (Bambara, Dogon, Senufo e 

outros.), fotografias de líderes das religiões de matrizes africanas, instrumentos musicais, 

indumentárias, mapas do continente africano e outros. Um rico acervo que estar disponível 

para quem tem interesse em conhecer a história da identidade nacional. 

 
Fig. 5: Acervo da Cafua das Mercês: réplica do pelourinho 

 
Fonte: http://blackpagesbrazil.com.br/?p=4027 

 

Este espaço além da preservação da memória Africana e Afro-brasileira pode e deve 

ser utilizado como um laboratório educacional, pois atualmente estudos sobre museus vêm 

defendendo e ampliando suas funções, principalmente na questão educacional (NÓBREGA, 

2008). 
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 O museu no contexto educacional informal 

 

O Cafua das Mercês cumpre sua função que é a preservação da memória Afro-

brasileira, porém sem ousadia. Não há aparentemente a preocupação em utilizar esse espaço 

para fins educacionais que possa influenciar de forma positiva a vida das pessoas. Isso pode 

acontecer com elaboração e aplicação de projetos. Ainda mais porque a instituição estar 

inserida numa comunidade onde os índices de violência têm aumentado. 

 
Fig. 6: Acervo da Cafua das Mercês 

 
Fonte: http://blackpagesbrazil.com.br/?p=4027 

 

Exemplo de espaços informais que vem desenvolvendo projetos e obtendo bons 

resultados. O Museu Afro Brasil desenvolve projetos educacionais e oficinas. Atualmente o 

espaço conta com quatro projetos em andamento: “Aos pés do baobá (contação e leitura de 

história)”, “Encontro marcado na biblioteca”, “Encontro com o Artista” e “Ateliê aberto”. 
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Exemplificamos esse espaço, pois apesar de estar inserido numa realidade diferente do Museu 

do Negro as atividades propostas não são complexas e podem ser pensadas e adaptadas no 

nosso contexto. 

Considerações finais 

 

Portanto, o Cafua das Mercês é um celeiro de conhecimentos e informações sobre a 

história e a cultura dos africanos, assim como dos afro-brasileiros, pois conta com objetos de 

valores artístico, cultural e histórico-identitário.  

Apontamos que a instituição precisa rever ou traçar seus planos metas para o 

desenvolvimento de suas atividades. Assim, tais conteúdos são somativos na formação dos 

visitantes porque é laboratório educacional no tocante à história e cultura dos africanos e afro-

brasileiros.  

O presente texto é resultado de uma pesquisa que buscou investigar as ações do Museu 

Cafua das Mercês fazendo um posterior link com a efetivação da Lei nº 10. 639/2003 do 

ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  Ressaltamos que o objetivo primeiro 

da pesquisa era somente fazer um levantamento das ações do museu sem aprofundamento nas 

atividades, mas durante o andamento e na finalização, sentiu-se que poderia haver 

aproximações com o que preconiza a referida Lei, ficando este apontamento como reflexão 

para futuras pesquisas. Apontamos que ao longo da história a educação foi voltada para a 

negação e violação dos direitos dos negros. Dessa forma, faz-se necessário que os educadores 

promovam acesso aos museus como espaço educacional de conhecimentos necessários para 

os indivíduos construírem sua identidade étnica com sentimento de pertencimento a seu local 

de origem.  
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ARTE NA PEDAGOGIA: ENTRE MODOS DE PROVOCAR 
ENCONTROS E FORMAS DE FAZER CONEXÕES ENTRE ARTE, 

PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO CULTURAL 
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Grupo de Trabalho de Ensino 

Resumo 
O Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia – GPAP surgiu em 2012 formado por professores de várias 
universidades brasileiras que atuam na formação inicial de pedagogos. Nos cinco primeiros anos de 
trabalho o grupo realizou duas pesquisas de âmbito nacional produzindo um mapa geral da situação da 
arte nos cursos de Pedagogia em 2012-2013; publicou um dossiê temático na Revista TRAMA e 
realizou três simpósios internacionais. No decorrer dos anos, acumulamos saberes e experiências, a 
partir dos quais propomos neste texto apresentar um ensaio analítico inicial em torno das ações 
desenvolvidas pelo Grupo a partir dos anais do I e II Simpósio Internacional de Formação de 
Educadores em Arte e Pedagogia, realizados respectivamente entre 2015 e 2016 com a presença de 
convidados nacionais e internacionais e que impulsionaram as inquietações que acompanham nossas 
pesquisas, estudos e problematizações sobre a Arte na Pedagogia. Buscamos dar visibilidade aos 
modos de provocar encontros entre as várias formas de saber e as possibilidades de conexões entre 
arte, pedagogia e mediação cultural, pilares de nossos estudos. Nas várias formas de entrelaçar estas 
noções, há um desejo que pulsa e nos mobiliza a criar um espaço de encontro que tem a forma de um 
simpósio, mas que extrapola a fronteira da forma acadêmica. 
Palavras-chave: Formação de educadores. Experiência estética.  Arte/Cultura. 
 
Introdução 

 
Figura 1. Sofia Leitão, Série: Matéria do Esquecimento, 2012 (obra apresentada na exposição Portugal 

Portugueses– Arte Contemporânea em 2016 no Museu Afro Brasil), São Paulo/Brasil. Fonte: 
http://www.carolinepages.com/index.php/131744,?show_sw=1   

                                                 
1 Doutorando e Mestre em Educação pela UFRGS. Especialista em Educação Interdisciplinar pela IDEAU. 
Graduado em Licenciatura em Artes pela UNOESC. danielmomoli@hotmail.com 
2 Doutoranda e Mestra em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e 
graduada em Pedagogia/UPM. Licenciatura em Artes/Centro Universitário Claretiano. estelabonci@hotmail.com  
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A obra que trazemos para iniciar nosso ensaio analítico em torno das ações 

desenvolvidas pelo GPAP a partir dos anais dos I e II Simpósio Internacional de Formação de 

Educadores em Arte e Pedagogia, apresenta a ideia implícita de acumulação sucessiva de 

informação (cultura), representada por um considerável número de livros antigos (a maioria 

do séc. XIX), organizados como uma montanha, onde os livros mais recentes estariam no 

topo, envelhecidos à medida que se encontram mais próximos da base, como colocou a artista 

na sinopse de abertura da sua exposição em 2012. A pressão causada pelo peso de toda a 

matéria acumulada, simbolizada pelos livros, geraria energia e calor, transformando a cultura 

acumulada em uma lava brilhante dentre os livros-rochas, uma espécie de “erupção” de uma 

“montanha” cultural. Este fluxo como um escoamento de conteúdos e saberes, aparece como 

o sumo; algo que se esparrama, ao mesmo tempo líquido e condensado e que pode vincular-se 

às noções de tempo, permanência, valor e poder do empilhamento e acumulação culturais. 

Podemos considerar os Anais produzidos a partir dos I e II Simpósio Internacional de 

Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, assim como a cultura representada pelos 

livros de Sofia Leitão, como uma montanha de conhecimentos e experiências acumulados, 

escoando pelos textos e narrativas visuais que compõem os registros de momentos e modos de 

fazer/ser, pensar, cultivar, provocar, [com]partilhar, [con]viver e pesquisar sobre a arte, a 

Pedagogia e a Mediação Cultural.  

 

Nas trilhas de pensamentos, provocações e proposições desenhadas no encontro entre 

arte, pedagogia e mediação cultural 

 Nas anotações “breves, brevíssimas” feitas por Lucimar Bello nos anais do primeiro 

Simpósio uma frase define nosso trabalho ao longo destes anos “a cabeça gosta de pensar com 

os pés, a cabeça gosta de caminhar em aventuras errantes”. A proposição de um encontro foi 

se fazendo aos poucos em nosso planejamento de trabalho. Primeiro foram encontros só do 

grupo (2013 e 2014), depois eles foram sendo ampliados (primeiro semestre de 2015 com a 

presença de Rita Irwin e Ricard Huerta) até que experimentamos a realização de um simpósio 

- em outubro de 2015 - e desde então já foram três eventos internacionais - 2015, 2016 e 2017 
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-, reunindo anualmente grupos de pesquisa, professores, estudantes em formação para 

participar das atividades propostas pelo nosso Grupo. 

A organização do primeiro Simpósio partiu de um princípio: a partilha e a escuta sobre 

os modos de ver a formação entre a arte e pedagogia; de pensar o corpo, a infância e a 

mediação; os modos de cartografar a formação e os modos de fazer interdisciplinaridade. As 

proposições poéticas, as ações com o encontro de grupos de pesquisa um jogo de prosa e 

tantas outras ações nos permitiram inventar formas outras de pensar as relações entre arte e 

pedagogia, sem precisar dizer o que deveria ser feito, ou como fazer, antes, mostramos 

variadas formas de propor relações entre a arte e a pedagogia.  

Há ali uma “outra visão coletiva e colaborativa da representação de um espaço 

comum” (MARTINS, 2015, p109). Ao ampliar as relações entre a arte e a pedagogia vamos 

explorando este outro lugar. Um espaço que não é marcado pelo saber engessado e pelas 

práticas lineares facilmente encontradas nas “metodologias” ou nas já conhecidas articulações 

entre “teoria e prática”. Ao mesmo tempo em que nos propomos a fazer do Simpósio um 

espaço de conversação, interação, invenção e criação, nosso trabalho faz um movimento 

reverso e não pretende pedagogizar nem a arte, muito menos a própria pedagogia. Antes, o 

que nos interessa é o “gosto pelo encontro e pela fricção com a diferença, e, sobretudo pela 

aprendizagem que pode advir da partilha da experiência” (KASTRUP, 2015, p.95), e da 

provocação para pensar modos diferentes de ser e fazer na formação de educadores tendo a 

arte um importante papel para ampliar os limites do que pensamos até então.  

Nessa aposta que fizemos ao organizar estes eventos, algumas noções perpassaram 

vários textos em diferentes mesas A educação como um processo foi uma afirmação utilizada 

em quase todos os textos que estão nos anais do I Simpósio, “a educação é isso: um gesto de 

formação e está presente em todas as instituições sociais” (RIOS, 2015, p.58). Outro tema que 

permeia todos os textos nos anais do primeiro simpósio é uma forte crítica às concepções 

cristalizadas de ensino, aprendizagens e das práticas de formação. De acordo com Lombardi 

(2015, p.71-2) “A consciência a respeito dessa matriz cultural e as críticas feitas à tradicional 

organização acadêmica do currículo não têm sido suficientes para promover mudanças”. O 
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tema da experiência também perpassa vários textos, como por exemplo, o de Stela Barbieri, 

de Luiza Helena da Silva Christov, Marcia Strazzacappa e Ana Angélica Albano. Estas 

autoras, embora abordem o conceito a partir de distintos horizontes teóricos buscam alimentar 

um processo formativo a partir da arte e de diferentes práticas artísticas, sejam eles em 

museus, nas aulas ou em um ateliê. 

Outras noções como o corpo e a infância também aparecem com muita força nos anais, 

tendo em vista que duas das mesas abordavam especificamente estas temáticas. Em relação ao 

tema da infância há um deslocamento que é proposto por Barbieri (2015, p.21): de que modos 

poderia a arte na formação de pedagogos pode fazer emergir um modo infância de ser, repleta 

de “aventuras inimagináveis, segredos que habitam aqueles que inventam mundos (...)”. Uma 

infância que inventa, que grita, que cria modos diferentes de usar os objetos, que tem um 

corpo que movimenta, se encontra, e não se conforma com o silêncio.A “criança não é apenas 

intelecto e que a construção do conhecimento também passa pelo corpo” (Strazzacappa, 2015, 

p.87). Segundo a autora é pelo corpo que nos expressamos, sentimos, interagimos e  

aprendemos, pois, “nós somos nosso corpo. Nesta mesma direção, Lucia Lombardi (2015, 

p.81), afirma que há um corpo que habita a escola, um corpo que sonha, imagina, expressa 

símbolos; um corpo que brinca e que se desloca pelo espaço. 

Na fricção entre estas noções há uma força que emerge de dois temas mais amplos, o 

“papel do professor” e a formação a partir de uma “dimensão estética”. Em relação ao 

primeiro tema, ele é apontado nos textos de Stela Barbieri, Bernadete Gatti, Lucia Lombardi, 

Terezinha Rios, Maria de Fatima Ramos Andrade, Luiza Helena da Silva Christov e Jociele 

Lampert. Estas autoras apontam para possíveis modos de ser docente: “o educador pode ser 

um investigador que, em empatia com o outro, ajuda a sustentar a fagulha do movimento e da 

transformação” (BARBIERI, 2015, p.23). Em relação ao desenvolvimento profissional Gatti 

(2015, p.49), diz que a docência contempla a atribuição de “recriar, por reflexão constante a 

partir da prática, seus saberes e fazeres” a partir de conhecimentos em situações relevantes. 

Na trama destas palavras está colocada uma ideia de que pela arte é possível criar condições 

para mobilizar outras formas de ser docente. A arte e as práticas artísticas têm “um papel 
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político não apenas quando ela é dita engajada, mas sobretudo porque a experiência com a 

arte atua no plano micropolítico (KASTRUP,2015,p.96) . 

Quanto à dimensão estética da formação, Torregrosa (2015, p.133) define que quando 

vivida a experiência artística reestrutura o conhecimento coletivo e o modifica para um 

conhecimento sensível, sedutor, que revela as presenças silenciosas da realidade. Essa 

dimensão seria parte de um “processo que permite invenção de um modo de ser e de um 

modo de dizer o mundo” (CHRISTOV, 2015, p.11), um trabalho que permite uma “ampliação 

de modos de pensar e dizer o mundo”. Na esteira de pensamento construída pelos autores e 

autoras que participaram do Simpósio, viver experiências estéticas seria produzir marcas nos 

modos de ser docente que vão permitindo um modo especial e sensível de ser/estar no 

mundo” (MARTINS, 2015, p.112). 

 

“A pesquisa não acontece, mas, nos acontece...” 

A frase de Silvia Sell Duarte Pilotto (PILOTTO, 2016, p.55) retrata o II Simpósio 

Internacional: formação de educadores em Arte e Pedagogia realizado em 2016 que teve 

como tema de discussão pesquisar: arte: pedagogia: formação: mediação cultural:, no 

sentido de potencializar reflexões interdisciplinares sobre pesquisas e suas metodologias além 

dos moldes tradicionais, oferecendo-se como espaço de divulgação de grupos de pesquisa que 

tangenciam a temática proposta. 

Os Anais resultantes desse encontro iniciam com a poesia de Rita Demarchi 

(DEMARCHI, 2016, p.1) e um ensaio-visual com registros capturados durante o evento. 

:Reunidos novamente: trocas: pesquisar: 
O que trazemos em nossos bolsos, bolsas, sacolas e mochilas? 
O que ansiamos compartilhar sobre os modos de criar e fazer, 

sobre quem somos e nossos ofícios? 
Na abertura e na partilha colocamo-nos à disposição 

e atentos, também procuramos sustento, 
capturamos, recolhemos. 

Na abertura e na partilha, 
:indivíduos: coletivos: 

:Somamo-nos: 
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Assim como a obra de Sofia Leitão, Rita Demarchi nos instiga a pensar o que 

recolhemos, capturamos, acumulamos, somamos em cada encontro planejado, vivido, 

experienciado. Um fluxo de saberes presentes em cada texto redigido para compor os Anais 

do encontro, a partir das experiências vividas por todos os participantes em diferentes 

momentos, potencializadas pelas reflexões interdisciplinares sobre pesquisas que tem nos 

processos de criação sua veia propulsora, como lava que trás à tona na erupção toda a energia 

acumulada internamente. 
Subjetividades e processos de criação trazidos à tona pelas pesquisas baseadas em 
arte, pela a/r/tografia, pela crítica genética, pelas histórias de vida, pela cartografia, 
que transcendem a dicotomia que enfrentávamos no passado entre o quantitativo e o 
qualitativo. (MARTINS, 2016, p.8) 
 

 Garimpando nos textos [com]partilhados nos Anais pelos autores participantes do II 

Simpósio, encontramos 505 vezes a palavra arte; 173 vezes a palavra formação; 84 vezes a 

palavra pedagogia; 76 vezes a palavra professor; 43 vezes a palavra mediação cultural; 40 

vezes a palavra docência e 14 vezes a palavra processos de criação. Palavras apresentadas 

agora de forma solta, apenas palavras, mas quando presentes nos textos se entrelaçam e 

conectam, ampliam ideias e conceitos, transformando-se em rizomas (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995) de resistência ético-estético-político. 

Como um rizoma pulsante de energia incandescente, refletimos sobre alguns pontos de 

entrelaçamento entre os textos presentes nos Anais do II Simpósio Internacional: formação de 

educadores em Arte e Pedagogia realizado em 2016, dentre os quais aguçamos nosso olhar 

sobre as noções de arte, pesquisa, processos de criação e formação de educadores. 
No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. 
Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos – 

O verbo tem que pegar delírio. 
(Manoel de Barros - O livro das ignorãças) 

 
 Citado por Lucimar Bello P. Frange, Marcos Ferreira Santos, Sidiney Peterson F. de 

Lima, Olga Egas e Luciana Gruppelli Loponte, podemos dizer que Manoel de Barros é o 
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poeta que inspira e entrelaça os textos presentes nos Anais do II Simpósio Internacional: 

formação de educadores em Arte e Pedagogia, pulsando e reivindicando a cada leitor e autor 

que o verbo ou a palavra também sejam capazes de delirar, tal como a criança que acredita 

poder “escutar a cor dos passarinhos”. 

Verbos e palavras que deliram mediados pela arte pulsante constantemente trabalhada, 

pensada, ressignificada em cada prática apresentada nos Anais, obra sobre a qual aguçamos 

nosso olhar. Arte pensada e vivida em práticas artísticas de pesquisa-em-ação. Lucimar Bello 

nos aponta em seu texto :A arte contemporânea se sustenta.Atenta:?:O seu ensino se 

sustenta.Atenta:?:A pesquisa se sustenta.Atenta:? (FRANGE, 2016, p.40) que “Na 

a/r/tografia, saber e realizar arte se fundem, se nutrem, se desafiam; produzem intervalos para 

entre-lugares; é móvel, busca a intensidade na transitoriedade”. 

“A arte é o refúgio de constituição do humano em tempos de barbárie globalizada” 

(SANTOS, 2016, p.68). Marcos Ferreira Santos traz em seu texto O olho e a mão de quem 

espreita uma arte sã a arte como construção do mundo, como apropriação do mundo e como 

sentimento do mundo, enquanto processo criativo que prepara e possibilita a construção de 

uma identidade pessoal-coletiva. 

Cecília Almeida Salles nos apresenta um breve relato da expansão dos estudos sobre 

processo de criação, a partir dos documentos de artistas de áreas diversas e destaca a 

importância de discutir o processo de criação nas diferentes linguagens como um elemento da 

interdisciplinaridade, como “uma forma de se estabelecer diálogo entre as diferentes 

manifestações artísticas, entre os objetos de pesquisa de naturezas diversas” (SALLES, 2016, 

p.28). 

Atualmente encontramos no campo da arte e da educação novas questões que 

demandam metodologias de investigação inter-relacionadas. “São novos problemas 

epistemológicos, discursivos e avaliativos que demandam também que se olhe para o campo 

da pesquisa com olhos mais atentos aos deslocamentos e disponíveis para os enfrentamentos 

necessários” (COUTINHO, 2016, p. 96). 
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Nesse contexto de pesquisa, encontramos nos textos referências e práticas relacionadas 

às metodologias de Pesquisa Baseada em Arte (PBA) e à Pesquisa Educacional Baseada em 

Arte (PEBA), sendo apontada “a A/r/tografia como metodologia que desperta e instiga 

vivências artísticas sensíveis, de conhecimento, consegue ao longo do tempo mediar e 

problematizar investigações dinâmicas pelo corpo, que por diferentes experiências e 

compreensões educacionais passam a se engajar de maneira mais profunda, revelando novos 

significados” (MAÇANEIRO, 2016, p.148). 

Ricardo Marín-Viadel nos coloca que um projeto de A/r/tografia é um projeto de arte, 

um projeto educacional e um projeto de pesquisa. 
La característica más evidente que conecta la Investigación Artística y la 
Investigación Basada en Arte con el territorio de la creación artística es que usan 
sistemáticamente imágenes visuales, no solo como datos de la investigación, sino 
también para establecer comparaciones, para organizar argumentos, para proponer 
explicaciones, y, sobre todo, para establecer conclusiones (MARÍN-VIADEL, 2016, 
p. 99-100). 

  
Partindo das reflexões sobre arte, pesquisa e processos de criação, torna-se essencial 

pensarmos e desenvolvermos investigações que contemplam e valorizam as especificidades 

do processo artístico e o seu intrínseco diálogo com a Educação. Luciana Gruppelli Loponte 

destaca que “o desejo de habitar a docência (seus conceitos, efeitos e práticas) a partir de 

processos e práticas artísticas contemporâneas e de uma formação que não prescinda de uma 

atitude estética é um dos principais movimentos teóricos e metodológicos a ser feito” 

(LOPONTE, 2016, p. 132). Mauren Teuber trouxe em seu texto observações de situações 

didáticas organizadas e desenvolvidas a partir de sua postura enquanto professora-artista-

pesquisadora, e destaca “a importância e a necessidade de fazer aproximações entre a ação 

pedagógica, a produção artística e a dimensão investigativa na formação do professor” 

(TEUBER, 2016, p.150). 
Em busca de modos mais férteis de produzir conhecimentos sobre o “fazer docente”, 
cabe ao investigador abrir fronteiras de estudos, dar vôos de imaginação, identificar 
e inserir novas fontes e ser cuidadoso no processo de escuta e acolhimento de 
escritos que descrevem e narram situações práticas da profissão. (MORAES, 2016, 
p.23) 
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Dentre tantos conceitos e reflexões apresentados, capturados, acumulados, somados e 

ressignificados nos Anais do II Simpósio Internacional: formação de educadores em Arte e 

Pedagogia, nossa montanha de saberes transborda. Um transbordamento estético de saberes e 

vivências celebrado com a homenagem à pesquisadora e professora Dra. Ana Mae Barbosa 

que em 2016 completou 80 anos de vida, 60 de educação e 50 de São Paulo, celebrando 

durante o II Simpósio sua trajetória de vida que impulsionou o ensino da arte no Brasil, com a 

presença de sua filha, também pesquisadora, Prof. Dra. Ana Amália Barbosa, emocionando a 

todos com seu exemplo de superação pela arte. 

 

Sobre o exercício de abrir o arquivo e olhar o trabalho realizado  

 Inspirados pelas ideias de Barbieri (2015, p.23), a realização deste exercício analítico, 

permitiu construir espaço que tornou o tempo visível, pois ele deu visibilidade aos cinco anos 

de trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa, no qual o simpósio foi uma maneira de 

propor por meio de convidados nacionais e internacionais as várias formas de tecer e 

entrelaçar a arte, a pedagogia e a mediação cultural na formação de educadores. São 

pensamentos, provocações e proposições feitas nas múltiplas vozes daqueles e daquelas que 

são convidados para estar conosco, seja nas mesas ou na platéia; é por meio desta polifonia 

que vamos ampliando as relações entre arte e pedagogia; criamos outros cruzamentos; 

reinventamos e criamos outras, não há uma receita, um procedimento ou uma fórmula, há um 

desejo que pulsa e que nos mobiliza a criar um espaço de encontro que tem a forma de um 

simpósio, mas que extrapola a fronteira da forma acadêmica. 

 O que continua nos mobilizando é a aposta na invenção e criação de processos 

formativos que venham a romper com os processos lineares e que começam a esboçar uma 

ideia de redes, ou rizomas, ou cartografias para que possam abarcar “uma multiplicidade de 

forças circulantes” (KASTRUP, 2015, p.102), sejam elas “experiências multissensoriais, 

oficinas de sensibilização, troca de experiências e mediação distribuída, deslocam a 

hegemonia dos modos dominantes de perceber e convocam o corpo para o encontro com a 

alteridade que habita as obras de arte e as diferentes subjetividades”. 
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Possibilidades que se abrem para pensar o modo como temos lidado com o tema da 
pesquisa no campo da educação e a possibilidade de alimentar nossos pensamentos 
com diferentes práticas, possibilidades e maneiras de fazer pesquisa na e com a 
formação de educadores em arte e pedagogia. (MOMOLI, 2016, p.81). 

 
Possibilitar espaços que permitem fruir, experimentar, contextualizar e refletir sobre a 

arte, a pesquisa, a formação do educador e a mediação cultural é uma questão que nos 

inquieta e desafia a dar continuidade aos debates e problematizações às questões relevantes no 

contexto nacional sobre o diálogo entre a Universidade e o Ensino Básico, tratadas em sua 

pluralidade, em conexão com formação de educadores em Pedagogia, Arte e Mediação 

Cultural.  
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ARTE NOS LIVROS DO PNLD PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Katia Maria Roberto de Oliveira Kodama1 - UNESP 
 

Grupo de trabalho em Ensino 
 

Resumo 
A alfabetização linguística e alfabetização matemática recebem na atualidade grande atenção por parte 
dos teóricos que tratam dos conteúdos e das diretrizes dos componentes curriculares presentes na 
Educação Básica do país, porém, estudos recentes, apontam que o ensino de Arte em todos esses 
segmentos é fundamental para desenvolver o potencial crítico e criativo dos educandos, Nesse sentido, 
é importante conhecer e analisar os materiais didáticos que promovem e mediam os saberes dos 
alunos. No ano de 2016, o PNLD agregou às coleções ofertadas o Livro Didático de Artes para os 4º e 
5º anos do Ensino Fundamental I (EF-I). Atento as premissas acima, esse texto visa apresentar as 
considerações parciais de um estudo em andamento sobre as propostas que tem como objetivo 
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores presentes nos livros didáticos direcionados para o 
ensino de Arte pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), destinados ao Ensino Fundamental 
I. O levantamento foi realizado nas três coleções aprovadas pelo PNLD, Coleção Projeto Presente, 
Coleção Porta Aberta, Coleção Ápis. No Guia do Livro Didático do PNLD/Arte do Ensino 
Fundamental I disponibilizado em versão digital, defende que a escola tem a obrigatoriedade e a 
responsabilidade de promover o ensino e aprendizagem em Arte. O estudo aqui relatado buscou 
compreender como é apresentado o ensino e aprendizagem das artes e se neles são contempladas as 
conceituações da “Abordagem Triangular”.  
Palavras-chave: Arte, PNLD, Livro Didático. 

Introdução 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) promulgada em 1961, estabeleceu a 

Educação como princípio constitucional brasileiro, sendo alterada em 1971 e acrescentada ao 

seu corpo a “Educação Artística” como prática educativa, sem cunho de disciplina escolar. 

Porém, em 1996, o Ensino de Artes foi incorporado à LDB como disciplina obrigatória da 

Educação Básica, com o intuito de promover o desenvolvimento cultural e estético dos 

estudantes para que manifestem suas subjetividades. 

                                                 
1 Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP, Mestra em Projetos, Artes e Sociedade - Área de 
Concentração: Comunicações pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bacharel em Gravura 
pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Licenciada em Educação Artística pelas Faculdades de 
Artes e Comunicação de Bauru, Graduada em Pedagogia - Hab. Adm. Escolar pela Universidade Iguaçu, 
Professora no curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) - Campus de Presidente Prudente/SP, Pesquisadora do CELACC - Centro de Estudos 
Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação - ECA/USP e líder do GPECUMA (Grupo de Pesquisa em 
Educação, Cultura, Memória e Arte) da UNESP-FCT. E-mail: katiakodama@fct.unesp.br. 
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A partir da incorporação do Ensino de Arte como componente curricular nas escolas 

brasileiras foram surgindo vários questionamentos, desde as metodologias que deveriam ser 

aplicadas até os conteúdos que deveriam ser abordados. Com o objetivo de nortear a 

elaboração dos programas curriculares das escolas, contribuindo para a melhoria da prática 

docente, em 1997, o Ministério da Educação (MEC) elaborou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) referentes às disciplinas que compõem o currículo escolar da rede pública e 

privada, de acordo com o nível de escolaridade dos estudantes, incluindo entre eles o PCN-

Arte.  

O PCN-Arte, documento que ainda norteia o ensino de Arte, propõem que o 

conhecimento artístico deve transitar entre a produção, a fruição e a reflexão, e, atualmente, 

nas propostas que ora se formulam para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o 

processo de ensino e aprendizagem deverá articular seis dimensões do conhecimento, criação, 

crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão como mecanismo de compreender as linguagens 

das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro estabelecendo desta forma os conteúdos 

necessários para a formação do conhecimento artístico nas escolas. 

Sendo assim, ao longo de três décadas, as escolas se valeram de diferentes recursos 

para implementar as propostas do PCN - Arte. Essa foi uma trajetória marcada por equívocos, 

acertos e construções significativas, também foi marcada por lutas para que os profissionais 

vinculados ao Ensino de Arte sejam reconhecidos e aceitos nas escolas. Ainda, foram décadas 

onde o debate sobre as metodologias e fundamentações teóricas que deveriam nortear a 

prática docente foram estruturando-se.  

Entre as propostas, a que mais se destaca é a que foi elaborada pela educadora e 

pesquisadora Ana Mae Barbosa que estabeleceu reflexões significativas quando indicou que o 

conhecimento em Arte deve abordar: a história da Arte, a leitura da obra de Arte e o fazer 

artístico. Essa triangularidade foi denominada por Barbosa de “Abordagem Triangular” 

(BARBOSA e CUNHA, 2010). A proposta da triangularidade almeja efetivar o conhecimento 

de e sobre a Arte nas escolas.  

A “Abordagem Triangular”, engloba vários pontos de ensino e aprendizagem ao 

mesmo tempo como: 
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a) leitura da imagem, saber reconhecer os elementos constitutivos da visualidade 

(linha, ponto, figura fundo, textura, cores, entre outros elementos);  

b) objeto ou campo de sentido da Arte: análise, interpretação e julgamento, a 

contextualização, que traz a obra para a realidade vivida pelos alunos e não tem a 

obrigatoriedade de limitar-se a biografia do artista ou a história da Arte, mas é importante 

esclarecer que também não são negadas quando estas se fazem necessárias para facilitar a 

análise da obra;  

c) fazer artístico, espera-se proporcionar uma vivência e experiência durante toda a 

produção, tornando o processo de ensino e aprendizagem completo e significativo para os 

educandos, aplicando na prática os conceitos abordados durante a leitura e contextualização.  

Nesse sentido, a triangularidade proposta por Barbosa fundamenta e amplia as 

propostas presentes do PCN-Arte: produção, fruição e reflexão. 

Percorrendo a história do Ensino de Arte no país, observa-se que várias tentativas são 

efetivadas para sistematizar a Arte Educação nas escolas, FERRAZ e FUSARI (1999), no 

livro ”Metodologia do Ensino de Arte” delineiam um perfil dessas propostas e metodologias. 

No início do século XIX, durante o Brasil Imperial, o ensino de Arte foi estruturado a 

partir do ensino artístico (desenho) visando a uma preparação para o trabalho (operários). Em 

meados do século XX prevaleceram os princípios do liberalismo, com ênfase na liberdade e 

aptidões individuais, do positivismo, que valorizou o racionalismo pautando a educação pelo 

cientificismo. Surgiram também, propostas que priorizavam a experimentação psicológica e o 

livre fazer. 

Após a criação e a implementação da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, na década de 

70, houve um período em que o caos, os conflitos e os tecnicismos no Ensino de Arte 

prevaleceram. A partir da década de 80, após a retomada de movimentos de organização de 

educadores, influenciados pelas associações de Arte Educadores, estabeleceu-se uma 

discussão e surgiram os primeiros cursos de pós-graduação voltados para a pesquisa em Arte. 

 Nesses cursos, os Arte Educadores se fortaleceram e divulgaram propostas 

fundamentadas teoricamente para ancorar o trabalho dos professores em salas de aulas. Ainda, 

segundo FERRAZ e FUSARI (1999), a luta e os movimentos para incluir a obrigatoriedade 
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do Ensino de Arte nas escolas e na redação da Nova LDB, após a Constituição Brasileira de 

1988, gerou a necessidade de produzir materiais para fundamentar essa disciplina.  

Nas décadas seguintes surgiram novas propostas, geradas pelas investigações e 

experiências pedagógicas no campo da Arte, elaboradas, principalmente, nos cursos de pós-

graduação, propondo inovações relativas a essa modalidade de ensino. Dentre essas 

contribuições a “Abordagem Triangular”, proposta por Ana Mae Barbosa, se destacou no 

cenário brasileiro. 

Acompanhando essa evolução, os materiais didáticos referentes ao Ensino de Arte 

também se modificaram e adentraram as escolas. FERRAZ e SIQUEIRA (1987) relatam uma 

pesquisa realizada no livro “Arte-Educação. Vivencia, experienciação ou livro didático? ” 
 
Para que pudéssemos discutir com mais propriedade o que vinha ocorrendo nas 
aulas de Educação Artística, enquanto associadas da AESP (Associação de arte-
educadores do Estado de São Paulo) propusemos a realização de uma pesquisa com 
professores desta disciplina, que tinha por objetivo o levantamento de materiais e 
métodos de arte-educação, utilizados na rede de ensino estadual, municipal e nas 
escolas particulares da região da grande São Paulo para o 1º grau. (FERRAZ e 
SIQUEIRA, 1987, p. 12) 
 
 

Ainda, nos dados levantados pelas autoras, é possível detectar duas informações 

relevantes: 
HIPOTESE 2 – A maioria dos professores de Educação Artística NÃO ADOTA o 
livro didático. 
Na amostra, esta hipótese também é confirmada: 
71,5% dos professores não adotam LD. 
28,5% dos professores adotam LD. 
HIPOTESE 3 – A maioria dos professores não adota o livro didático, MAS O 
UTILIZA na preparação de suas aulas. 
Na amostra, confirma-se esta hipótese, [...] (FERRAZ e SIQUEIRA, 1987, p. 26) 

 
 

A pesquisa mencionada acima, confirma que a presença do Livro Didático destinado 

ao Ensino de Arte, acompanhou o desenvolvimento e adentramento dessa disciplina nas 

escolas e é visto como mecanismo para que ocorra uma prática sistematizada. 

Nesta perspectiva, esse texto relata levantamentos nos materiais didáticos que 

promovem mediação entre os saberes trazidos pela comunidade e os saberes difundidos pela 
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escola. Para colaborar com essa mediação o Governo Federal implementou várias ações 

através do Ministério da Educação (MEC). 

Dentre essas medidas, em 2016 foram enviados via Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) para as escolas públicas de Ensino Fundamental I de todo o país, as 

coleções selecionadas para serem escolhidas pelos professores. Esses livros visam subsidiar o 

trabalho pedagógico em sala de aula. Nessas coleções foram incluídos, pela primeira vez, 

livros destinados ao Ensino de Arte. A chegada nas escolas do livro didático para subsidiar o 

Ensino de Arte pode ser entendida como um alento para os educadores. 

Assim, o presente texto pretende elaborar um estudo comparativo entre as 

argumentações presentes nos livros didáticos do PNLD para compreender o ensino de Arte, 

tendo como foco norteador a “Abordagem Triangular”. Para tanto, serão analisados livros 

distribuídos pelo PNLD que subsidiarão o Ensino de Arte no Ensino Fundamental I (2016 a 

2018). Segundo o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no link 

Histórico, o PNLD foi iniciado em 1929 com outra denominação e é considerado como o 

programa de distribuição de livros mais antigo das escolas públicas brasileiras. O site aponta 

que, com o Decreto nº 91.542, de 19/08/1985, o PNLD substituiu os planos anteriores, 

estruturando a base do programa atual: 

 

Indicação do livro didático pelos professores; Reutilização do livro, 
implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das 
especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade 
e possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; Extensão 
da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 
comunitárias; Fim da participação financeira dos estados, passando o 
controle do processo decisório para a Fundação de Assistência ao 
Estudante (FAE) e garantindo o critério de escolha do livro pelos 
professores. (BRASIL, 2012) 
 
 

Vale ressaltar que o Guia do Livro Didático do PNLD/Arte do Ensino Fundamental I 

disponibilizado em versão digital, defende que a “construção do conhecimento em Arte é um 

direito do(a) aluno(a)” (BRASIL, 2016, p.9), sinalizando que a escola tem a obrigatoriedade e 

a responsabilidade de fornecer o aprendizado.  
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Nesse sentido, no ano de 2016, o PNLD agregou às coleções ofertadas o Livro 

Didático de Artes para os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I (EF-I). No entanto, o FEND, 

por considerar a importância de outros materiais didáticos distribuídos pelo MEC como, por 

exemplo, o Caderno de Formação 6 do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), lançado em 2005, optou por não oferecer o livro para o 1º, 2º e 3º anos do 

EF-I. 

Análise Parcial dos Livros Didáticos 

Coleção Ápis 

Publicada pela editora Ática, em 2016, no conjunto de livro da Coleção Ápis, o livro 

de Arte é de autoria da Arte-Educadora Eliana Pougy. O livro é dividido em unidades:  

 Unidade 1 – A Arte é feita com o quê?  

o Trançando saberes entre Arte, Ciências e História 

 Unidade 2 – Qual o papel da Arte na vida da gente 

o Trançando saberes entre Arte e Língua Portuguesa 

 Unidade 3 – Por que os artistas fazem Arte? 

o Trançando saberes entre Arte, História, Geografia e Língua Portuguesa  

 Unidade 4 – Afinal, o que é Arte? 

o Trançando saberes entre Arte, Matemática e Língua Portuguesa  

 Ciclos de festejos (divididos em: Ciclo Carnavalesco, Ciclo Junino e Ciclo 

Natalino). Cada ciclo é subdividido em 2 temas que se subdividem em 2 subtemas 

e que tem o intuito de contribuir com a preservação do patrimônio cultural, por 

meio do contato com a cultura popular brasileira. Cada exemplar acompanha um 

CD. 

 Biografia 

 Bibliografia 

 Indicações de sites 

As unidades são abertas com uma imagem em páginas duplas trazendo um boxe com 

questionamentos sobre o que será estudado em todo o capítulo. Cada seção é aberta com o 
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subtítulo “Bate-papo para começar” levantando questionamentos sobre o conhecimento 

prévio dos estudantes, fazendo com que o aluno traga suas experiências extraescolares para a 

sala de aula, “contextualizando”, com a temática proposta. Além das perguntas, as páginas 

apresentam imagens grandes e pequenas que devem ser acompanhadas e entendidas com a 

ajuda da página quatrocentos intitulada “Informações complementares para aberturas de 

capítulo”, tendo como proposta “a leitura da obra de Arte."  

Vale ressaltar que a coleção foi elaborada utilizando como referencial teórico a 

“Abordagem Triangular”, porém é chamada erroneamente de "metodologia". Ana Mae 

Barbosa, em seu livro “Tópicos Utópicos”, justifica porque sua proposta não é uma 

metodologia, pois ela não propõe sequências metodológicas, mas um direcionamento teórico 

para o ensino de Arte. A partir deste livro, passou a denominar seu pensamento por 

“Abordagem”. Como "Sugestões de Leitura" são citados nove livros de Ana Mae Barbosa, 

sendo que quatro deles compõem o referencial dessa pesquisa. 

Coleção Porta Aberta 

Publicado pela Editora FTD, o livro de Arte é organizado por três autores, Solange 

Utuari, Pascoal Ferrari e Simone Luiz, cada um atua em diferentes áreas das linguagens das 

Artes. 

A coleção é dividida em quatro unidades e toda elas trabalham com vertentes 

diferentes para compor o estudo de cada linguagem, divididos em seções e boxes que 

facilitam a compreensão dos assuntos propostos. 

 UNIDADE 1 – Linguagem da Arte 

 UNIDADE 2 –Arte se faz com o quê? 

 UNIDADE 3 – De onde vêm as ideias? 

 UNIDADE 4 – Em busca de mais aventuras. 

Nas unidades, é perceptível a preocupação dos autores em apresentar produções de 

diferentes regiões do país e as diferentes materialidades utilizadas no decorrer dos tempos.  

Também é possível perceber que o livro demonstra preocupação com os processos criativos e 

sua temporalidade. 
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São apresentados como mediadores que auxiliam na compreensão das linguagens, 

personagens que caracterizam profissionais das respectivas áreas: 

 Ana, uma bailarina que apresenta dicas sobre dança, fazendo referência à atriz e 

bailarina brasileira Ana Botafogo; 

 Guto, personagem interessado por interpretação que tem um diário de bordo onde 

registra suas vivências, referenciando o cenógrafo brasileiro Guto Lacaz; 

 Lobinho, músico que gosta de tocar instrumentos e cantar, referenciando o 

compositor Heitor Villa-Lobos; 

 Anita, personagem com gosto por pintura e criações com cores fortes, faz 

referência à artista plástica Anita Malfat. 

O livro foi construído baseado em dois conceitos que interligam conhecimentos, ora 

promovendo conexões interdisciplinares que trabalham as linguagens da Arte dentro do 

currículo escolar, ora promovendo a transdisciplinaridade, o que permite aos educandos 

transitarem em temas transversais. 

Como estudo sobre a história do Ensino de Arte no Brasil apresentam a "Abordagem 

Triangular" de Ana Mae Barbosa, ressaltando que é uma concepção de Ensino de Artes que 

"possibilita a apreciação, leitura e análise de obras artísticas, bem como propõem a percepção 

da Arte como produto histórico-sociocultural, estético e técnico." (UTUARI, S.; FERRARI, 

P. e LUIZ, S., 2014, p. 98). 

A coleção apresenta duas listas de referências bibliográficas, sendo que uma é 

destinada para os estudantes, composta por uma biblioteca (referenciais de livros), uma 

filmoteca (referenciais de filmes) e uma lista de sites "Estudantes on-line: artistas para 

conhecer" e acompanha um CD com faixas musicais que auxiliam nas atividades propostas. A 

outra indicação bibliográfica destina-se a subsidiar teoricamente os professores para 

desenvolverem suas práticas. 

Coleção Projeto Presente 

Publicado pela editora Moderna em 2014 e organizado por Rosa Iavelberg, Tarcísio 

Tatit Sapienza e Luciana Mourão Arslan é o livro que apresenta o menor número de páginas 
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de atividades para alunos e o maior manual para professores. Dividido em oito unidades, 

sendo as quatro primeiras indicadas para o quarto ano: 

 Unidade 1- Culturas do Brasil;                                                                             

 Unidade 2 - Pessoas e lugares;                                                                                 

 Unidade 3 - Há muitas formas de fazer Teatro;  

 Unidade 4 - Musicando. 

E as quatro últimas destinadas ao quinto ano: 

 Unidade 5 - Corpo e Arte;                                                                                               

 Unidade 6 -Arte para todos;                                                                              

 Unidade 7 - Histórias da Arte e Histórias em quadrinhos; 

 Unidade 8 - Desenhos animados. 

Cada unidade é dividida em oito capítulos, mas cada um tem um objetivo específico. 

A coleção propõe que além dos temas curriculares sejam trabalhados os temas 

transversais ética, meio ambiente, pluralidade cultural e saúde que são indicados por ícones 

coloridos. 

O livro tem como diferencial, a sessão "De leitor para Leitor", com indicações de 

livros, um glossário, um CD com vinte e três faixas com descrição no Manual do professor e 

link para o "Objeto educacional digital". 

O manual do professor apresenta a "Abordagem Triangular" como pressuposto teórico, 

porém não cita no texto de apresentação a autora Ana Mae Barbosa e nem faz referência à 

“Abordagem Triangular”, referindo-se à triangularidade como: Fazer Arte, Fruir Arte e 

Refletir sobre Arte remetendo aos PCN-Arte. 

Considerações 

Esse texto apresenta parte das considerações obtidas após desenvolver uma análise dos 

livros dos PNLD destinados ao Ensino de Arte. Buscou-se descobrir se nos livros são 

encontrados conteúdos que problematizam a formação em Arte, se apresentavam atividades 

que contemplam a história da Arte, a leitura da obra de Arte e o fazer artístico, como propõe a 

“Abordagem Triangular”. Ainda, se existiam atividades para promover a cultura e diversidade 

cultural local e do país e que fomentassem o referencial teórico e crítico dos educandos e 
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educadores para atingir uma Educação Emancipadora, como enfatiza Barbosa, “Defendo a 

Cultura Visual e a Arte, ambas contextualizadas socialmente, historicamente e 

vivencialmente. ” (BARBOSA e CUNHA, 2010). 

É importante ressaltar que nos três livros analisados as atividades propostas valorizam 

as artes e culturas de outros povos, valorizam Artes e artistas do país, manifestações culturais, 

materiais e imateriais, a diversidade étnica e cultural do Brasil, além de propor atividades para 

que os alunos expressem suas subjetividades a partir dos conhecimentos obtidos. O que se 

percebeu foi que o pensamento de Barbosa sobre a tríade do conhecimento Arte é a 

contribuição acadêmica que transita livros didáticos.  

Barbosa afirma também que a Arte possui conteúdos próprios, não a veicula como 

contemplação ou como recurso para implementar outras disciplinas. Ao contrário, assegura 

que para efetivar a compreensão da Arte são necessários outros saberes como a História, a 

Sociologia, a Química, entre outros.  

Nesse sentido, todos os livros analisados estão em desacordo com o pensamento de 

Barbosa, somente o livro da coleção “Projeto Presente”, da Editora Moderna, se distancia 

dessa proposta de utilizar a Arte como desencadeadora de conhecimentos para outras 

disciplinas. 

Para Ana Mae “Arte é cognição”, constitui-se em um processo educacional próprio e 

possui suas especificidades referentes ao dado cognitivo. Destaca a importância do fazer, mas 

não o fazer isoladamente, sem a compreensão. Para ela, o fazer, o ler e o contextualizar 

devem ser combinados, ou seja, ressalta o não isolamento das concepções. Defende a 

importância do contato com as obras de Arte e especifica que é necessário saber sobre a sua 

produção, leitura e contextualização. Valoriza o essencial do objeto artístico, ou seja, valoriza 

a Arte por ela mesma.  

Entretanto, alguns pontos não favoráveis devem ser mencionados quanto aos materiais 

do PNLD: são organizados com excesso de informações, condensadas em mínimos de 

espaços, sem preservar a qualidade do papel, das ilustrações e possuem um caráter racional e 

útil.  
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ARTE POPULAR E A FESTA JUNINA TEMÁTICA NO COLÉGIO 

PENTÁGONO 
 

Radamés Alves Rocha da Silva1 - Colégio Pentágono/SP 
 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT3 
 
Resumo 
O trabalho aqui descrito visa ordenar reflexões decorrentes dos Processos Educativos realizados no 
Colégio Pentágono – São Paulo, sobre as práticas de ensino e reflexões didáticas e pedagógicas, 
organizadas e estruturadas por meio de discussão pertinente ao Ensino de Arte, a partir dos registros 
de experiências e resultados de investigações dos processos de criação e manifestações artísticas na 
temática da Arte Popular, a partir do contexto da festa junina, destacando a proposição desenvolvida 
neste ano de 2017: Ceramistas do Brasil – As mãos de barro do povo brasileiro. 
 
Palavras-chave: Arte Popular. Festa Junina. Ceramistas do Brasil. Ensino de Arte. 

Introdução 

O Brasil é um país de dimensões continentais e com uma heterogeneidade de pessoas, 

de raças, cores, línguas, hábitos, costumes e, principalmente, culturas diversificadas e cada 

região tem um universo rico de tradições, festas e costumes peculiares. Um dos grandes 

desafios da escola é reconhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e 

a riqueza representada por essa diversidade que forma o patrimônio brasileiro, dentro da 

complexa articulação entre cultura, arte e educação na relação entre professor e aluno.  

Quem somos, como brincamos, dançamos, cantamos, contamos histórias? É possível 

motivar a escola para o autoconhecimento artístico-cultural onde está inserida? Como as 

linguagens artísticas da cultura popular podem ser um instrumento estratégico em nossas 

ações socioeducacionais e socioemocionais? Esta problemática propõe uma concepção que 

                                                 
1  Doutorando em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA -USP). Mestre em Artes Visuais pela ECA-USP (2013). Licenciatura em Artes Visuais no CEUCLAR-SP 
(2013). Especialista em Design da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco (2009) e graduação em 
Design Industrial pela Universidade Federal de Campina Grande (2006). Atualmente é coordenador de área e 
professor de arte e infoeducador - Colég io Pentágono - SP, lecionou na Prefeitura Municipal de Areia - PB. 
Professor nos cursos de Arquitetura e Design na Uninove (2012). Curador do Educativo do Prêmio Brasil 
Fotografia 2012 e 2013, Porto Seguro - SP. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Arte 
Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: mediação, fotografia, educação infantil, arte -educação e 
espaço expositivo. E-mail: radames.silva@colegiopentagono.com 
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busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, 

compreender suas relações e formar cidadãos do mundo. 

O Colégio Pentágono, instituição da rede privada de ensino com mais de 45 anos de 

história, traz em sua missão, acolher e encorajar os alunos para que aprendam com excelência 

e atuem como cidadãos do mundo. Entre os seus valores, acredita-se na importância deles 

conhecerem outras culturas, atitudes, símbolos, crenças, valores e costumes, como formas 

diferentes, porém legítimas, de interpretar e interferir na realidade. Atua com três unidades, 

uma no bairro do Morumbi e outra nas Perdizes na cidade de São Paulo, e uma terceira, no 

bairro de Alphaville, em Santana de Parnaíba, oferecendo da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, em torno de 3.100 alunos. 

Dentro da área de Arte, um dos focos refere-se à preservação do patrimônio cultural 

imaterial, prevista nos artigos 215 e 216 da Constituição Brasileira – 1988, alusiva às 

memórias, relações sociais, saberes e práticas que compõem a identidade de um povo. 

Incluem-se aí as celebrações e saberes da cultura popular, as festas, a religiosidade, a 

musicalidade, as danças, as comidas e bebidas, os artesanatos, os mistérios e mitos, a 

literatura oral e outras tantas expressões que fazem nosso país tão diverso e rico.  

Trabalhar com arte e cultura brasileiras na Educação torna possível a construção da 

identidade individual e coletiva pautadas em valores que vão muito além dos divulgados pelos 

meios de comunicação de massa. Hoje, é difícil negar o papel da enorme relevância que a 

escola tem na defesa, promoção, difusão e conhecimento das manifestações culturais 

populares, porém nem sempre esse valor é definido em termos que fiquem claros a todos.  

O Colégio Pentágono revela-se sempre contemporâneo e consistente ao investir na 

excelência acadêmica, no diálogo com famílias, na formação do indivíduo, na inovação de 

ideias e de tecnologias, primando-se, sobretudo, pela excelência na educação e formação de 

cidadãos do mundo. Comemorar as festas é oferecer, dentro destes eventos e celebrações, a 

oportunidade de evidenciar mais claramente o caráter dinâmico da riquíssima cultura popular 

brasileira, em uma relação estreita entre a experiência de  cada indivíduo e a democratização 

do saber. 

Portanto, aliar o estudo à Festa Junina da escola, conhecida como “Pé de Moleque”, é 

o projeto mais oportuno para envolver arte, cultura e diversão, mas requer rupturas com 
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estereótipos tradicionalmente incorporados ao evento. As três unidades do Colégio 

comemoram em datas alternadas, mobilizando toda a comunidade escolar, transformando seu 

espaço em grandes arraiais.  

O artista pernambucano de Caruaru, Militão dos Santos, representante da pintura “arte 

naïf” já concebeu em sua obra temas históricos e cotidianos, principalmente as festas juninas. 

Sobre ela, o artista diz:  

 
“Nenhuma outra festividade é tão receptiva pelo povo, que a comemora com 
fogueiras, balões, fogos, comidas típicas de milho (canjica, pamonha), bebidas como 
quentão, quadrilhas, casamento caipiras, adivinhações. Sem faltar, claro, cerimônias 
litúrg icas, numa simbiose entre relig iosidade e ludicidade que cantam e dançam ao  
som de zabumba, sanfona e triângulo.” 2 

 

Sabemos que a Festa Junina é uma herança europeia, mas que seu surgimento se deu 

no período pré-gregoriano, como uma festa pagã em comemoração à grande fertilidade da 

terra, às boas colheitas, na época denominada “solstício de verão”. Essas comemorações 

também aconteciam no dia 24 de junho, para nós, dia de São João. Parafraseando Pessoa 

(2008, p. 213), membro da Comissão Goiana de Folclore, ao esclarecer que quando 

procuramos manter a existência de comidas e bebidas à base de produtos agrícolas da época, é 

o que mantemos de correspondente às origens desta festividade.  

 

Festa Junina Temática no Colégio Pentágono 
 

Esta festa, no Colégio Pentágono, vai além da gastronomia. É um momento de 

aprendizagem sobre a cultura popular brasileira e de autoria dos alunos, que preparam uma 

grande exposição dos trabalhos de Arte e apresentações musicais, garantindo a presença dos 

elementos simbólicos e culturais juninos: as músicas regionais, destacando as apresentações 

de quadrilhas e as coreografadas com passos marcados; das figuras do caipira e dos noivos; os 

balões e bandeirolas; fogos e bombinhas; a fogueira e as brincadeiras; e as barracas com 

comidas e bebidas típicas. 

                                                 
2A festa junina e seus símbolos . Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/06/21/A-festa-
junina-e-seus-s%C3%ADmbolos. Acesso: ago 2017. 
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É o momento único no ano, em que dentro de um contexto de rotina urbana, 

reverencia-se, por elogios performáticos, o homem do campo. 
 

Fig. 01, 02 e 03: Criança vestida de caipira, quadrilha com o casal de noivos e as barracas 

   
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

Apesar do caráter pedagógico e social da festa, além de muita diversão, entende-se que 

a missão da escola é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de nosso país, e, 

neste sentido, a realização da Festa Junina tem fins solidários, cujos objetivos são manter os 

projetos sociais nas três unidades da escola por meio da arrecadação revertida, integralmente, 

para a ampliação dos projetos do Voluntariado Pentágono com a venda dos ingressos e rifas, 

nas barracas de brincadeiras e comidas, com a participação especia l das mães voluntárias, 

além dos alunos e dos funcionários que trabalham nas festas, para garantir o êxito das atrações 

tradicionais do evento. 

A realização do primeiro Pé de Moleque ocorreu em junho de 1989, porém a 

realização dos projetos temáticos a partir do estudo da Arte Popular foi a partir de 2007. 

Todos os anos, a Assessoria de Arte escolhe, junto à equipe de professores especialistas, um 

tema da Arte Popular para a festa junina, que é trabalhado pelos alunos durante o primeiro 

semestre, a fim de revelar e resgatar o patrimônio cultural brasileiro. Neste ano, o tema 

escolhido foi a Cerâmica, que tem a argila ou o barro como matéria-prima. 

Até então já foram realizadas as seguintes propostas: 

2017 - Ceramistas do Brasil: “As mãos de barro do povo brasileiro” 

2016 - Tarsila do Amaral: A Caipirinha de Capivari 

2015 - Fuxicochita "uma festa de cores" 

2014 - Brinquedos e Brincadeiras Populares 

2013 - “Sou caipira pira pora...” (caipira do interior Paulista)  
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2012 - "Minha vida é andar por este país..." (100 Luiz Gonzaga) 

2011 - Navegando O São Francisco 

2010 - Arte Popular 

2009 - Arte naïf (José Antonio da Silva) 

2008 - Literatura de Cordel 

2007 - Reciclagem 

Essa conquista da aprendizagem se dá, também, pela interdisciplinaridade com uso da 

temática trabalhada nos textos, imagens e biografias dos artistas em Língua Portuguesa, 

História, Geografia, Ed. Física e nas aulas de Música, em que os alunos ampliam o repertório 

musical. Durante os ensaios, eles desenvolvem a expressão corporal, a memória auditiva, a 

memorização de movimentos e a noção rítmica. Nas danças de roda, também são trabalhadas 

a noção de pertencimento, a coletividade e a sociabilidade. As apresentações ocorrem na 

quadra poliesportiva de cada unidade, a qual é também o maior espaço expositivo e a 

concentração de boa parte da amostra artística pedagógica desenvolvida.  

Neste ano, as músicas que embalaram as turmas da Educação Infantil foram: Sonho de 

Papel (Alberto Ribeiro) com o grupo de 02 anos de idades, Bandeirinhas Coloridas (Raquel 

Durães) com o grupo de 03 anos, Forró das Crianças (Luiz Gonzaga) com o grupo de 04 anos 

e Aproveita Gente (Luiz Gonzaga) com o grupo de 05 anos.  

No Ensino Fundamental I tivemos: com o 1º ano, Juventude no arrasta-pé de 

Nadir/Tinoco; no 2º ano, Esperando na Janela de Manuca Almeida, Raimundo do Acordeon e 

Targino Gondim; no 3º ano, Respeita Januário de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga; no 4º 

ano, Pedras que cantam de Dominguinhos e Fausto Nilo e no 5º ano nas Unidades Morumbi e 

Alphaville, Galera coração de Flavinho, Henrique e Hudson e na Unidade Perdizes, Coco do 

norte de Rosil Cavalcanti. No Ensino Fundamental II e Ensino Médio, as turmas apresentam 

quadrilhas coreografadas de passos e estilos livres.  

 

Ceramistas do Brasil: As mãos de barro do povo brasileiro  
 

Com a escolha da temática da Arte Popular neste ano, a festa junina revelou e resgatou 

o patrimônio cultural brasileiro, marcado pelas tradições da cerâmica, que se constitui em 
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importante elemento de identidade de um povo. A tradição oleira ou cerâmica abrange desde a 

louça de barro, designação comum para os utensílios, aos santos, homens e mulheres, animais, 

frutas, miniaturas e brinquedos. É um ofício que segue um ritual para toda a família, 

transmitido de geração em geração. O projeto artístico e pedagógico envolveu um olhar 

antropológico, histórico e geográfico.  

A arte do convite da festa desenvolvida pela equipe de Marketing é elaborada a partir 

das imagens dos livros de referência e das pesquisas dos professores e alunos, que 

enumeraram os elementos mais significativos da temática escolhida, como um “abre alas” ao 

universo da vida e obra dos artistas populares que foram estudados e revelados de norte a sul 

do país. 
 

Fig. 04: Arte do convite da Festa Junina “XXIX Pé de Moleque” 

 
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

Os elementos cenográficos e as representações culturais e simbólicas das três festas 

foram resultados da produção e da construção dos trabalhos, feitos pelos alunos da Educação  

Infantil ao Ensino Fundamental II nas aulas de Arte, e que prepararam uma verdadeira 

exposição com pinturas, esculturas, painéis e bandeirolas, revelando um resultado do 

empenho e da dedicação de todos. 

Para cada série ou ano, são selecionados subtemas que serão trabalhados como 

projetos nas aulas de Arte, para produção da exposição temática, cenográfica e representativa. 

É importante destacar que em todos os planejamentos e sequências didáticas, além da 
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introdução sobre a vida e obra dos artistas, e apresentação do projeto, as primeiras atividades 

propositivas de aplicação foram de exploração, técnica e modelagem com a argila.  

A expografia é desenvolvida e pensada em uma curadoria coletiva a partir da 

assessoria de Arte, professores especialistas; auxiliados por outros setores do Colégio como a  

equipe de Marketing, Administrativa e Direção de Unidade, Manutenção e Obras.  
 

Fig. 05 e 06: Montagem da exposição temát ica para a Festa Junina de 2017 

  
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

 Na Educação Infantil, o percurso de aprendizagem se deu a partir de três elementos da 

natureza: terra, água e fogo. No relato da Profa. Maria Jubé, sobre o projeto, destacamos: 
 

O desejo intenso das crianças era despertado em todas as aulas, a “imersão” na 
argila foi um momento inédito para muitas, e a exploração inicial como sensorial do 
material, se deu enquanto terra, água e lama, para só depois mergulhar na 
modelagem. O projeto proporcionou um estudo que deu cor e garantiu a 
aprendizagem de maneira leve e natural, juntamente à curiosidade viva e inerente 
das crianças.3 

 

O registro por meio de imagens e vídeos revela as interações, relações e conexões 

entre o brincar, o fazer e as descobertas com os materiais. Esse segmento compôs os 

elementos cênicos para a expografia na entrada da festa.  

No Ensino Fundamental, os subtemas foram selecionados de acordo com os conteúdos 

da proposta curricular de cada ano/série.  

 As turmas de 1º e 2º ano realizaram produções tridimensionais com papietagem e 

pintura dos utensílios, figuras humanas e animais de grande porte, a partir das referências da 

vida e obra de artistas como Mestre Eudócio e Vitalino (PE), das bonequeiras do Va le do 
                                                 
3JUBÉ, Maria. Questionário de Avaliação da Festa Junina 2017. São Pau lo, 21 ago. 2017. 

1507



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Jequitinhonha (MG) e das Paneleiras de Goiabeiras (ES) e Loiceiras (PB), e as encantadoras 

namoradeiras das feiras de Embu da Artes (SP) e Cunha (SP), entre outros. A expografia 

compôs as laterais da quadra como cenário para as apresentações de dança e musicais. 
 
Fig. 07, 08, 09, 10 e 11: Processo artístico pedagógico e montagem da exposição na Ed. Infantil  

        
 

        
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

Fig. 12, 13, 14, 15, 16 e 17: Processo artístico pedagógico e montagem da exposição do 1º e 2º anos 

   
 

   
Fonte: arquivo da instituição, 2017 
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O 3º ano realizou o que tornou uma das maiores atrações da festa, a casa de taipa ou de 

pau-a-pique. Durante o 1º bimestre, o conteúdo estudado foi arquitetura, portanto, a partir das 

habilidades apreendidas, a construção desta habitação, ainda muito comum no interior do 

Brasil, compôs também as laterais da quadra junto ao forno com as peças em argila como que 

expostas ao sol. 

O desafio de construir uma casa de barro dentro da própria escola foi enigmático e 

encantador para professores e alunos, desencadeando muitas histórias e registros das 

expectativas geradoras. 
 

Fig. 18, 19 e 20: Processo artístico pedagógico e montagem final da exposição do 3º ano  

   
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

A partir do estudo dos ceramistas da cidade de Cunha – SP, os alunos do 4º ano 

realizaram grandes representações de luminárias e candeeiros com papietagem e pintura,  

compondo o céu da festa, em uma alusão aos balões e estrelas juninas. A composição visual 

das bandeirinhas para o teto da quadra poliesportiva teve como referência os grandes arraias 

das festas juninas do Nordeste. 

 
Fig. 21, 22 e 23: Processo artístico pedagógico e montagem final da exposição do 4º ano  

   
Fonte: arquivo da instituição, 2017 
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Os alunos do 5º ano prestaram uma homenagem aos artistas Antonio Poteiro (POR), 

Mestre Cardoso (PA), Mestre Galdino (PE) e Nena Capela (AL), com representações em 

papietagem, papel machê e pintura das esculturas e vasos, dobraduras de papel e modelagem 

em massa de biscuit, compondo a entrada da quadra poliesportiva. Nestas representações, o 

estudo de pigmentos, grafismos e padrões, ressaltaram as características da vida e obra dos 

respectivos artistas. 

 
Fig. 24, 25, 26, 27 e 28: Processo artístico pedagógico e montagem final da exposição do 5º ano  

   
 

  
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

As turmas do Ensino Fundamental II, 6º, 7º e 8º ano, montaram um grande painel ao 

fundo da quadra com gravuras chapadas e pintadas em tons terrosos com contornos pretos, 

representando o ofício dos oleiros, a ancestralidade na tradição oral – conhecimento de pai 

para filho, a divisão do trabalho entre homens, mulheres e crianças, e o uso das ferramentas 

com destaque para o torno.  

As imagens foram presas em esteiras de taboa, feitas de palhas secas que tornaram a 

composição visual mais rica junto ao barro, e intercalada com uma sequência de pequenos 

objetos cerâmicos modelados a partir do estudo da vida e obra de diversos artistas, 

pendurados em fio de rami. 
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 Na impossibilidade de levar os materiais ao forno para queima, estes pequenos objetos 

foram modelados com uma massa cerâmica fria, que após secagem possibilitou a pintura de 

pequenos detalhes com grafismos e padrões da cultura marajoara e tapajônica.  

 
Fig. 29, 30, 31, 32, 33 e 34: Processo artístico pedagógico e montagem da exposição do Fundamental II  

   
 

   
Fonte: arquivo da instituição, 2017 

 

Considerações finais 

Vemos, no Pentágono, a importância em destacar a necessidade de se pensar a escola 

como um espaço onde diferentes linguagens possam produzir sujeitos de amplos e 

diversificados saberes. As dimensões deste projeto de Arte Popular, em específico a edição do  

ano de 2017, foram diversas. Pode-se elencar desde o interesse dos professores de Arte na 

busca de cursos para aprimorar as técnicas de trabalho com a argila, aos momentos 

indescritíveis que esta matéria prima e tão natural de nossas vidas realizou desdobramentos 

em nossos alunos.  

Também é importante mencionar que o projeto fomentou desdobramentos como o 

trabalho de conclusão de curso na Licenciatura em Artes Visuais nas Faculdades 

Metropolitanas Unidades – FMU/SP, do auxiliar de arte Rafael Lucca, e do estágio 
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supervisionado da auxiliar Daniela Lombardi, também na Licenciatura em Artes Visuais pelo 

Centro Universitário de Jales/SP. 

Os produtos e as peças desenvolvidas tinham narrativas, cresceram modeladas por 

histórias que geraram um sentimento de pertencimento, nitidamente visível nos dias das festas 

quando as crianças conduziam seus familiares por entre a exposição temática, buscando suas 

obras, mostrando com muito entusiasmo e encantamento, revelando seu processo autoral e 

uma ação mediadora. 

Em mais de dez anos de festa junina temática, a comunidade escolar do Colégio 

Pentágono já reconhece e está consolidada em seu currículo, como um enorme projeto de 

pesquisa e criação, que inspira a criatividade, que fomenta a valorização da diversidade 

cultural com respeito e estímulo à curiosidade pelas culturas e identidades tradicionais do 

Brasil, além do reconhecimento da vida e obra de nossos artistas populares.  
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ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO INTEGRAL: VIVÊNCIAS, DESAFIOS 

E AVANÇOS NAS TRILHAS DO TERRITÓRIO EDUCATIVO 
Myriam Fernandes Pestana Oliveira - PMV - UFES1 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 

Resumo 
Este relato objetiva registrar a experiência vivida em momentos formativos com profissionais que 
atendem turmas de crianças e estudantes participantes do Programa Educação Integral com Jornada 
Ampliada, na Rede Municipal de Ensino de Vitória ES. O desafio proposto foi estudar o Currículo e 
Territórios Educativos entrelaçados às Artes Visuais, por entender que tanto a educação integral como 
a arte educação, são influenciadas por ideias históricas e contemporâneas. Assim, a vivência proposta 
para este grupo de profissionais da educação composto por professores/as de diversas áreas de 
conhecimento, pedagogos/as, integradores/as sociais que atuam especificamente com turmas da 
educação integral e voluntários/as que atuam no Programa Mais Educação, ou seja, sem a formação 
especifica em Arte, intencionalmente buscou-se trabalhar com as Artes Visuais, para promover a 
interlocução por meio do diálogo com artistas e obras de arte, que normalmente, não fazem parte de 
suas vivências, visando contribuir para aumentar seu repertório artístico cultural. Foram diálogos 
fundamentados teoricamente com autores que pesquisam e publicam sobre a Educação Integral, o 
Território Educativo, o Ensino da Arte dentre eles: CAVALIERI (2007); GUARÁ (2009); NÓVOA 
(1995); SANTOS (2002); BARBOSA (2008). Aproveitou-se a formação continuada, para propor 
trilhar outros caminhos, refletir e vivenciar temáticas como diversidades culturais, educação 
ambiental, patrimônio arquitetônico cultural, entre outros, desbravando o território educativo em que 
se está inserido, ou o que ainda precisa descobrir. 
Palavras-chave: Artes Visuais. Educação integral. Território Educativo. 
 

Nosso caminho 

Pegadas que registram a experiência vivida num determinado momento formativo com 

profissionais que atendem turmas de crianças e estudantes participantes do Programa 

Educação Integral com Jornada Ampliada, na Rede Municipal de Ensino de Vitória ES. O 

                                                           
1 Mestra em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Professora de Arte do Sistema Municipal de Ensino de Vitória ES. Tutora a distância no 
curso de Artes Visuais modalidade EAD-UFES. Representante da FAEB no ES e membro do Polo Arte 
na Escola no Espírito Santo. 
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desafio proposto foi estudar o Currículo e Territórios Educativos  entrelaçado às Artes 

Visuais, por entender que tanto a educação integral como a arte educação são influenciadas 

por ideias históricas e contemporâneas.  

A proposta da formação, aqui relatada, foi estudar a educação integral buscando 

entendê-la em relação a outra temática que faz parte em seu universo: a Arte.  A justificativa 

se dá no entendimento “a mediação entre a arte e o público.” (BARBOSA, 2008, p.98). Ou 

seja, a possibilidade dada por meio da apreciação, da descrição, da investigação, da 

contextualização de obra de arte na busca da dimensão concreta da educação integral e da arte 

educação.  

Aproveitou-se a formação continuada, para propor trilhar outros caminhos, refletir e 

vivenciar temáticas como diversidades culturais, educação ambiental, patrimônio 

arquitetônico cultural, entre outros, desbravando o território em que se está inserido, ou o que 

ainda precisa descobrir. Entender território, não apenas como espaço geográfico, mas “[...] o 

território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder 

(concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico.” 

(HAESBAERT e LIMONAD 2007, p. 10) 

Assim, a experiência proposta para este grupo de profissionais da educação composto 

por professores/as de diversas áreas de conhecimento, pedagogos/as, integradores/as sociais 

que atuam especificamente com turmas da educação integral e voluntários/as que atuam no 

Programa Mais Educação, ou seja, sem a formação especifica em Arte, intencionalmente, 

buscou-se trabalhar o Território Educativo com as Artes Visuais, para promover a 

interlocução por meio do diálogo com artistas e obras de arte, que normalmente, não fazem 

parte de sua formação inicial, visando contribuir para aumentar seu repertório artístico 

cultural.  

Foram diálogos fundamentados teoricamente em autores que pesquisam e publicam 

sobre a Educação Integral, o Território Educativo, o Ensino da Arte dentre eles: CAVALIERI 

(2002); SANTOS (2002); (BARBOSA (2008); GUARÁ (2009); NÓVOA (1995). 

Por considerar a importância da proposta pedagógica a ser desenvolvida dentro e fora 

do espaço escolar, visto que a turma que é atendida em tempo integral, necessita de outros 

espaços/tempos a serem explorados; a equipe gestora investe na gradativa formação 

continuada dos profissionais envolvidos neste trabalho. 
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Os caminhos formativos da Educação Integral 

A abordagem histórica que influenciou a oferta da educação integral perpassa as ideias 

de educadores como Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira e as experiências da  Escola Parque e 

dos Centros Integrados de Educação Pública-CIEP no Rio de Janeiro. 

É fato que, na atualidade, o legado desses educadores e as experiências citadas passam 

por necessárias mudanças e transformações induzindo a educação integral a uma  atuação 

mais  contemporânea, o que justifica, para sua concretização, a junção e mobilização de 

diversos setores da sociedade. 

Porém, como a ampliação da jornada escolar, aqui chamada Educação Integral, ainda 

não há possibilidade de ser ofertada a todos/as ou a quem desejar; adota-se critérios, muitas 

vezes ancorados mais nas necessidades como a vulnerabilidade social, do que na necessidade 

de acompanhamento pedagógico, por exemplo. Por isso, esta oferta está alicerçada em 

documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECAD e conceitos como Cidade 

Educadora2 e Proteção Integral3 

A educação integral continua sendo entendida, principalmente pelo senso comum, 

como uma ação socioeducativa com requintes educacionais “o termo socioeducativo, contido, 

na programática da educação integral, designa um campo de múltiplas aprendizagens para 

além da escolaridade, voltadas a assegurar proteção social [...]”. (CARVALHO, 2007, p. 10). 

Entretanto ao considerar a importância das aprendizagens para além da  proteção 

social, a educação integral busca desenvolver o ser humano em seus diferentes aspectos, que 

estão diretamente associados ao seu contexto social, por isso à educação integral foi 

estipulada a função que vai além ofertar conteúdos curriculares, passa ser responsabilizada 

também, pelo desenvolvimento integral do aluno. 
                                                           
2  O movimento das cidades educadoras teve início em Barcelona (Espanha) em 1990, 
considerando que o meio urbano deve ser visto como um palco dotado de diferentes 
iniciativas educadoras, englobando em seu cenário tantos as instituições formais, quanto as 
não formais. (GADOTTI, 2004)  
 
3 Segundo Guará (2009, p. 65) “A interface da educação integral com a proteção integral [...] 
enfatiza a condição privilegiada de que goza a população infanto-juvenil em relação à 
exigibilidade de uma educação que supõe seu acesso prioritário à proteção do Estado no 
provimento de programas e serviços que promoverão seu pleno desenvolvimento”. 
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A aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024) fortaleceu a proposta de 

educação integral e de tempo integral. A sexta meta desse Plano apresenta a necessidade de 

estados e municípios aumentarem a oferta do tempo integral para 25% dos alunos da 

educação básica e para 50% das escolas públicas (BRASIL,2014). 

Na Rede Municipal de Ensino de Vitória, de onde falo, a Educação Integral é um 

programa de governo destinado ao público da educação infantil e do ensino fundamental 

iniciado em 2005. Com a proposta pedagógica que assegura o atendimento das necessidades 

sociais e educacionais fortalecendo o processo ensino aprendizagem. 

Da proposta de trabalho fazem parte  atividades pedagógicas que envolvem diferentes 

linguagens em diversos espaços/tempos da escola, do seu entorno e da cidade. Portanto faz 

parte do atendimento a ampliação da jornada escolar vivências em espaços como parques, 

praças, shoppings, museus, galerias de arte, etc.  

Educação integral como direito de cidadania supõe uma oferta de oportunidades 
educativas, na escola e além dela, que promovam condições para o desenvolvimento 
pleno de todas as potencialidades da criança e do jovem. Sua inclusão no mundo do 
conhecimento e da vida passa pela garantia de um repertório cultural, social, político 
e afetivo que realmente prepare um presente que fecundará todos os outros planos 
para o futuro. (CARVALHO, 2007 p.77) 
 

Oportunidades educativas, que as crianças e estudantes atendidos pelo Programa 

Educação Integral, desfrutam. Visitam várias exposições, conhecem artistas, feiras literárias, 

centros de educação ambientais, participam de atividades oferecidas por grandes bibliotecas, 

etc. Enfim os/as profissionais que acompanham estas turmas, buscam aprimorar suas 

formações, participam dos momentos de formação continuada em serviço, estudam, discutem, 

refletem suas práticas. 

A formação que trilha caminhos conhecidos e a desbravar. Pode-se afirmar que as 

experiências e suas relações nos encontros de formação, prosseguem na suas práticas 

pedagógicas, podem refletir no desenvolvimento profissional e na atuação docente. “A 

formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto formação 

participativa” (NÓVOA, 1995, p. 25). 

Sabe-se que todas as áreas do conhecimento são fundamentais, quando se trata da 

construção do ser humano crítico e reflexivo. Por isso, o profissional da Educação necessita 

estar seguro para ministrá-las. A preocupação em questão se refere ao trabalho com arte 
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educação, visto que, os/as profissionais que acompanham a turma da jornada ampliada, na 

maioria dos casos, tiveram uma rasa formação na disciplina Arte. 

Assim, andar pelos territórios educativos da escola, do bairro ou da cidade, 

descobrir potenciais artísticos, produções artesanais, as belezas arquitetônicas das ruas, 

muitas vezes olhadas sem serem vistas, com a devida atenção. “Confesso minha 

dificuldade em perceber a beleza da cidade. Não me vejo belo refletido nela. Mas sei 

que o problema não está na cidade, Está nos meus olhos.” (Ruben Alves) . O olhar 

curioso e esperto às novidades encontradas nos caminhos, que aprimoram a formação 

continuada e necessária para o exercício docente e discente. 

O trem que atravessa o Território Educativo 

Continuando nossa trilha, é notório que a ampliação da jornada escolar proporciona 

oportunidades que, em muitos casos, só são usufruídas por ser ofertada pela escola no horário 

escolar. Por isso, esta reinvenção pedagógica, de ampliar os espaços é uma proposta para 

Educação Integral. É muito mais que apenas construir mais salas de aula ou utilizar a pracinha 

do bairro é o que pode ser chamado de Território Educativo.   
A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de diferentes 
formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da 
ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e 
rotinas escolares; (b) ampliação do tempo como adequação da escola às novas 
condições da vida urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação 
do tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de educação 
escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação dos indivíduos. 
(CAVALIERE,2007 p. 1.016) 

 

Assim, os novos papéis individuais e coletivos justificados na quebra dos muros 

escolares. São novos modelos de família, os espaços públicos com cercas imaginárias, a rua 

sinônimo de perigo constante, que justifica outras possibilidades de ensino aprendizagem. Aí 

se ancora na educação integral, essa modalidade que explora o território, que abre trilhas 

inéditas ou sola as já existentes, encontra as novidades, busca a beleza do entorno, marca sua 

identidade.  
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o 
território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 
trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 
vida. (SANTOS, 2002, p.10.) 
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O Território Educativo, aqui entendido como território educador, envolvido, num 

processo que entrelaça o social, o pedagógico as ampliações de oportunidades a serviço da 

reinvenção pedagógica, que é proporcionar outras vivências além da sala de aula. 

“Essa reconquista (dos espaços públicos pela criança, a partir da escola) requer o 

rompimento da escola/prisão/ fortaleza e sua transformação na escola/praça/parque” 

(TEIXEIRA, 1967,12). A transformação não apenas da escola, mas de todos que participam 

dessas outras oportunidades, usufruir da escola e da cidade, como um direito. 
O direito à cidade (e à escola) não é apenas um direito condicional de acesso àquilo 
que já existe, sim um direito ativo de fazer a cidade (e à escola) diferente(s), de 
formá-la(s) mais de acordo com nossas necessidades coletivas, definir uma maneira 
alternativa de simplesmente ser humano. Se nosso mundo urbano (e escolar) foi 
imaginado e feito, então ele pode ser re-imaginado e refeito.( HARVEY, 2008, p.49) 
 

Portanto usar e desfrutar dos espaços da cidade, da escola, do entorno, de explorar  e 

cuidar dos Territórios Educativos,  passa a ser  uma conquista que exige o trabalho  coletivo, 

dedicação, participação da comunidade escolar e busca de melhorias na educação.  

Helena Singer (2006) nomeia como requisitos que compõem o Território Educativo: 

“possui um projeto educativo para o território criado pelas pessoas daquele espaço; agrega 

escolas que reconhecem seu papel transformador e que entendem a cidade como espaço de 

aprendizado”. A ampliação do tempo na jornada escolar prevê explorar os espaços da cidade, 

proporcionar novas e outras oportunidades de ensino aprendizagem.  

As Artes Visuais nos caminhos e nos desafios 

Sabe-se da importância de todas as disciplinas que compõe o currículo, apesar da 

hierarquia, de algumas delas, que é evidenciada nas grades curriculares. “A arte, por ser um 

conjunto de saberes construídos pelo homem através dos tempos, é um conhecimento cultural 

da humanidade e todo ser humano tem direito a este saber”. (MARTINS, 1998, p. 13). Apesar 

de em muitos casos, ainda ser relegada à disciplina do aprender fazer, sem estudo e reflexão. 

O que é preocupante e justifica a formação continuada com objetivo de abrir caminhos para o 

ensino aprendizagem em Arte. 

As crianças e estudantes das turmas com ampliação da jornada escolar tem mais 

oportunidade de visitar espaços expositivos, conhecer exposições e obras de artistas locais, 

nacionais e internacionais, por isso é importante, que o profissional, que acompanha esta 
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turma, se interesse pelo assunto, para que não seja apenas uma visita rotineira, sem 

curiosidade ou entendimento.  
[...] as aulas de arte serem confundidas com lazer, terapia, descanso das aulas 
“sérias”, o momento para fazer a decoração da escola, as festas, comemorar 
determinada data cívica, preencher desenhos mimeografados, fazer o presente do 
Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa e a árvore de Natal. Memorizam-se algumas 
“musiquinhas” para fixar conteúdos de ciências, faz-se “teatrinho” para entender os 
conteúdos de história e “desenhinhos” para aprender a contar. (MARTINS,1998, 
p.12) 
 

Essa variedade de conceitos atribuídos à disciplina Arte, por um longo período da 

educação brasileira, foi a base da formação de inúmeros/as pedagogos/as e professores/as, 

acabando por influenciar e contribuir para as práticas daqueles que não tiveram a 

oportunidade de estudar e conhecer a disciplina, como área de conhecimento. 

Como desafios se vê a tarefa complicada para este profissional que acompanha a 

turma da Educação Integral, que precisa entender a Arte Educação,  não apenas uma aula para 

aprender a fazer trabalhos manuais. Lidar com uma série diferenciada de conhecimentos 

ligados a procedimentos históricos, sociais, técnicos, estéticos, críticos.  Por isso a 

necessidade de encontros formativos que busquem acompanhar as ações educativas dos 

espaços expositivos  da cidade.  

Assim, a formação aqui relatada propôs unir Territórios Educativos as Artes Visuais. 

No primeiro momento uma apresentação com ênfase nas pesquisas, estudos e publicações 

sobre Territórios Educativos. Em seguida uma proposta de trabalho, em grupo, envolvendo 

uma obra de arte com suas respectivas informações e dados sobre o/a artista, com o seguinte 

enunciado: 

 Que atividade pode ser proposta, utilizando as informações sobre a obra e o artista, 

que o grupo recebeu, mais o entendimento sobre território educativo? 

 O que pode ser feito com estas informações? 

 Que espaço da escola, do entorno, ou da cidade pode ser usada para desenvolver uma 

atividade que envolva as informações percebidas a partir das observações feitas na 

obra? 

As obras usadas nos encontros de formação, em sua maioria, foram de artistas 

capixabas. A intenção de oportunizar trabalho com a produção artística capixaba, foi devido 

observar, em visitas de assessoria às Unidades Escolares que os artistas utilizados, na maioria 
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das vezes, são sempre os mesmos, como Romero Brito, Ivan Cruz, Tarcila do Amaral, etc.  o 

que pode ser confirmado, pelos/as participantes. 

Fig. 1. Raphael Samu -  “Lançamento da rede”, Mosaico, 1977. 

 
Fonte: a autora 

Fig. 2. Angela Gomes - “Brincadeira de criança na Igreja dos Reis Magos em Nova 

Almeida”, Acrílico sobre tela, 2006. 

 
Fonte: a autora 
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Fig. 3. Isabel Braga -  “Antigas Regatas de Vitória”, Acrílica sobre tela, 1968. 

 
Fonte: a autora 

Fig. 4. João Virmondes -  “Estar aí”, instalação (madeira, espelhos e fotografia), 2002. 

 
Fonte: a autora 

Foi possível verificar propostas que discutiram temáticas como educação ambiental, 

alimentação saudável, danças folclóricas, etc. O que deixou evidente, por meio do exercício 

proposto a possibilidade de utilizar as artes visuais para muito além das chamadas releituras 

(geralmente cópias) ou simplesmente a exploração da técnica. 
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Atribui-se, então, à formação continuada o caminho das possibilidades por meio de 

desafios e conquistas, para estudar, pesquisar, participar, praticar a teoria . A nossa profissão 

docente é exigente, no que se refere a manter conhecimentos em construção, visto que a 

educação precisa ser entendida como compromisso político e social, levando em conta o 

desenvolvimento de todos os envolvidos. 

É caminhando que se faz o caminho 

Sobre as andanças da Educação Integral nos Territórios Educativos, foi observado 

como a arte educação influencia e participa dessas vivências. Como desafio para trilhar com 

mais tranquilidade estes caminhos, pode- se ampliar as competências e habilidades dos 

profissionais envolvidos, por meio da formação continuada. 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou de 
técnicas) mas sim através de um trabalho de reflexividade e crítica sobre as práticas 
e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal, por isso é tão importante 
investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NOVOA, 1995, p.33) 
 

Para tanto, os/as envolvidos são estimulados a navegarem pelos museus virtuais, 

conhecerem a produção artística mundial e local, além de serem incentivados a frequentar 

espaços expositivos, como cinemas, museus, espaços culturais, para terem maior abrangência 

com as artes. 

        A ampliação de tempos/espaços na escola precisa ser diretamente proporcional ao 

cuidado com a formação continuada dos profissionais envolvidos nesta ação. O profissional 

que teve formação superficial em arte, não pode ter o trabalho afetado pelo vínculo precário 

de sua formação. Para que ele ajude a desenvolver no estudante a capacidade de fazer, ler e 

contextualizar a arte, ele precisa ter oportunidade de estudar sobre a arte educação. 

Por isso, torna-se pertinente trabalhar a  Arte, nos espaços de formação continuada, para  

ampliar o repertório artístico e cultural dos participantes e incentivar sua curiosidade em  

conhecer a história e as manifestações artísticas culturais de seu entorno, e assim se ver  como 

sujeito social e cultural, que utiliza de manifestações para se pronunciar na vida. 
A formação do professor envolve muito mais que uma racionalidade, teórico- 
técnica, marcado por aprendizagens conceituais e procedimentais metodológicos. Há 
no reino da prática pedagógica e da formação de professores muito mais que 
domínio teórico, competência técnica e compromisso político. Lá estão histórias de 
vida, crenças valores, afetividade, enfim, a subjetividade dos sujeitos 
implicados.  (OSTETTO, 2011, p. 128) 
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Assim as potências do território educativo que podem e devem ser explorados pela arte, 

precisam ser exercidas, por meio da ampliação da jornada escolar, porém não apenas como 

uma atividade sócio educativa, mas com toda riqueza pedagógica encontradas nestas 

potencialidades. 
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Resumo 
O presente artigo tem por finalidade abordar os diversos saberes e a importância desses para a 
profissão docente do professor de Arte. Destacam-se alguns estudos que assinalam um aumento 
vertiginoso das pesquisas que tratam da formação e dos saberes docentes. Este texto propõe refletir 
sobre os saberes para a docência em Artes Visuais, assim como, para a docência em geral, pois as 
reflexões que reclamam a parte como objeto de análise, descendem do todo. Propõe, portanto, analisar 
os caminhos percorridos para ensinar, espaços de atuação profissional, bem como a percepção da 
profissão docente e do papel do professor de Arte. Enfatiza que a identidade profissional do professor 
de Arte deve ser vista como uma situação reflexiva, voltando o olhar para a formação do 
sujeito/professor formador. Assim, a formação da identidade desse sujeito (professor) passa por um 
processo complexo, pois cada um irá dar para a sua profissão o sentido da sua história pessoal e 
profissional, uma vez que a identidade não é algo adquirido, é um processo dinâmico, em construção, 
que revela a maneira de ser e de estar na profissão. Ter acesso aos saberes da ação pedagógica, os 
elementos do saber profissional docente são de fundamental importância, pois permite que os mesmos 
exerçam o seu trabalho com muito mais competência, ensinar melhor o seu ofício. Este trabalho é uma 
revisão de literatura, com algumas reflexões acerca da prática dos que o elaboraram, ocasião em que 
muitos questionamentos se entrecruzam com os autores que sustentam o presente texto. Utilizou-se 
neste estudo autores como Coutinho (2012), Gauthier et al. (2013), Isaia (2001), Tardif (2012), Buoro 
(2003), GERHARDT et al (2006), Papi (2005), Barbosa (2009, 2012) dentre outros autores.   
Palavras-chave: Profissão docente. Ensino. Identidade.  
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O professor é um agente de extrema importância no processo de formação do mundo 

contemporâneo. É a peça chave de todas as transformações que vem ocorrendo desde que se 

convencionou que um sujeito agrega conhecimentos e este deve transmiti-lo aos semelhantes. 

Este profissional tem sofrido inúmeros ataques em sua profissão, como desvalorização ante a 

outras profissões que só o são a partir do professor, o que é uma incoerência epistemológica, 

pois todos que são profissionais, só o são porque passaram por um professor.  

A velocidade da informação tem tornado a realidade algo incomensurável. O mundo e 

seus saberes assim como seus conhecimentos têm se tornado obsoletos a uma velocidade 

nunca antes vista, o processo de desenvolvimento das tecnologias acelerou-se em todos os 

campos do conhecimento. Todas as áreas do saber passaram e ainda passam por atualizações 

contínuas. As tecnologias educacionais também precisam ser atualizadas. O processo de 

ensino, ou seja, a área educacional tem sido deixada de lado, ou, pelo menos o foi por um 

longo tempo, mas está sendo retomada a todo vapor.  

Em especial destaque, o capitalismo neoliberal especializa o saber/conhecimento 

disseminando tal especialização enquanto áreas que lhe interessa e outras que relega ao 

esquecimento e desvalorização. Nessa perspectiva, as ciências humanas e sociais, assim como 

as linguagens, pelo menos as que não lhe interessam, como a Arte, a Filosofia, a Sociologia, 

que são completamente desvalorizadas e subalternizadas nos currículos escolares e no 

imaginário social. Entretanto, dá prioridade àquelas áreas de conhecimento voltadas para a 

produção industrial e agrícola, assim como as ditas tecnológicas, como se a tecnologia fosse 

apenas a que está relacionado à informática e, as outras áreas do saber não fossem capazes de 

desenvolver tecnologias. Nesse bojo, a compreensão que se tem de tecnologias educacionais 

seriam apenas as metodologias que estivessem relacionadas ou perpassassem pelos 

computadores e pela internet, do contrário, não seria tecnologia. Pergunta-se: foi só a partir do 

último quartel do século 20 que o homem desenvolveu tecnologia? 

Ante a essa metamorfose em que o mundo se processa, se altera, a educação perpassa 

por todo esse fazer do homem como agente que modifica e é modificado por sua própria ação. 

Portanto, a educação sofre mudanças em sua forma de educar, de ensinar, de conduzir o 

processo ensino/aprendizagem. Com isso, a especialização em nível universitária se tornou 

premente, a formação acadêmica se tornou um requisito permanentemente necessário. 
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É valido ressaltar que o professor nunca está completo em sua formação, mas é um 

eterno aprendiz, recebendo a partir disso, adjetivos como:  
Um construtor de sentidos e saberes, um cooperador, um organizador da 
aprendizagem, desempenhando na sua vida, pessoal e profissional, alternativas para 
desenvolvimento das suas aulas. Com tantas características importantes o educador 
enquanto conhecedor de si mesmo desenvolve um trabalho mais dinâmico e 
enriquecedor com seus discentes, isso é um resultado de segurança na sua prática 
pedagógica e na construção do conhecimento (GERHARDT et al, 2006). 
 

A figura do docente no mundo contemporâneo é cada vez mais objeto de intensas 

pesquisas biográficas, onde os saberes docentes são colocados como metodologias e isso se 

deu a partir do fracasso das ciências sociais, no que se refere aos tipos de saberes e também da 

necessidade urgente de renovação dos modos de conhecimentos científicos (GERHARDT et 

al, 2006).  

A ciência, vista pelo prisma do positivismo, se colocou como única verdade, e como a 

única possível de ser comprovada, colocando a comprovação como condição necessária para 

que a verdade pudesse existir. Todas as civilizações desenvolveram arte, ciência, religião, 

além de tantas outras formas de ver o mundo. No entanto, o positivismo postulou “que só a 

Ciência era capaz de contribuir para o desenvolvimento humano, [...], ficando a Arte6 restrita 

ao campo das formas e da sensibilidade, sem outro domínio que não o estético” (BUORO, 

2003, p. 29). 

Uma contra-corrente ao pensamento positivista surge na busca de reintegrar o 

conhecimento ampliado como forma de resgate do “ser humano global” (BUORO, 2003, p. 

29). Boaventura de Souza Santos, assim como Feyerabend em Contra o método, busca 

combater “as metodologias normativas e o positivismo nas ciências” (p. idem) recorrendo “ao 

pensamento social e ao pluralismo metodológico” (p. idem), criticando essa ciência que dita 

os currículos escolares, que ignora suas bases que não outras senão as sociedades primitivas. 

Gerhardt et al., (2006), indicam as várias maneiras de se estruturar o ciclo de vida de 

um educador. A carreira é um aspecto clássico, como se sabe, a carreira é um processo e não 

uma série de acontecimentos e neles estão imbricados diferentes saberes docentes construídos 

no dia a dia em diferentes espaços. O saber docente é heterogêneo, é um saber formado de 
                                                 
6 Buoro (2003) grafa Arte. Segundo o PCN (1997), esta referência é à área curricular. Embora os Parâmetros 
postulem uma normativa do grafar, ainda não é consenso quanto a isso, cabendo maior discussão. Vale lembrar 
que Buoro fala do lugar da educação escolar em arte. 
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diversos saberes que são provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos, das práticas pedagógicas e das práticas cotidianas Tardif (2012 apud 

GERHARDT et al, 2006). Freire (1996) apud Gerhardt et al. (2006) organiza os saberes 

necessários para a prática docente de educadores críticos, progressistas, quando conclui que; 

não há docência sem discência; ensinar não é transferir conhecimento; e ensinar é uma 

especificidade humana. “Paulo Freire consagra na contemporaneidade a ideia de que ninguém 

aprende sozinho e ninguém ensina nada a ninguém; aprendemos uns com os outros 

mediatizados pelo mundo” (BARBOSA, 2009, p. 13). 

Vale ressaltar que ter acesso a esse conhecimento dos saberes da ação pedagógica, dos 

elementos do saber profissional docente é de fundamental importância, pois permite que os 

docentes exerçam o seu ofício com muito mais competência, possibilitando ao professor 

ensinar melhor.  

 

O que são os saberes docentes?  

 

Sabemos que o ato ou o oficio de ensinar esta ligada intimamente na evolução do 

homem e das sociedades, no qual o objetivo principal era perpetuar o conhecimento e também 

dar continuidade a ele. Contudo, o termo ensinar tornou-se sinônimo de mostrar um caminho, 

possibilidades para o outro conhecer, apreender, saber e indicar (GERHARDT et al., 2006).   

Vale ressaltar que nas ultimas décadas foram feitas muitas discussões na área 

educacional, a cerca do ensinar/aprender, e seus atores, tem exigido uma profunda reflexão, 

sobre a formação dos professores e da profissão docente. Contudo, apoiados em inúmeras 

pesquisas sobre a profissão docente, vários autores afirmam que o ato de ensinar é formado 

por um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que servem de alicerce à 

prática docente, sendo estes os saberes da ação pedagógica (GERHARDT et al., 2006; 

COUTINHO, 2012). 
A formação do professor para todos os níveis de ensino tem sido um dos pontos 
mais discutidos da agenda educacional de hoje. O foco nesta questão indica que a 
função do professor no processo de ensino/aprendizagem está retomando seu lugar e 
buscando contornos mais precisos. [...].  
Este processo de retomada de uma identidade profissional que estava de alguma 
maneira perdida tem provocado reflexões sobre a prática pedagógica em busca de 
um maior domínio das ações educativas (COUTINHO, 2012, p. 171).  
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Nóvoa (1995c, p. 17) ressalta que, no final do século XVIII, para exercer a função 

docente era necessário possuir uma autorização, expedida pelo Estado e, isso “constituiu um 

marco decisivo da evolução da profissão docente”, pois esta licença traçava “um perfil de 

professor” (PAPI, 2005, p. 21). 
Mesmo sob a tutela do Estado, o trabalho dos professores continuou relacionado, no 
imaginário social e no dos próprios professores, às virtudes de benevolência, 
tolerância, abnegação, compreensão, sacerdócio e altruísmo – heranças da origem 
religiosa, configurando claras referências do processo inicial da profissionalização 
do magistério, [...]. 
Ao lado dessa imagem de professor, muitas vezes marcada por uma visão idílica 
(ESTEVE, 1999) que lhe confere uma percepção poética e suave, encontram-se, 
mais recentemente e com importante frequência, as expressões profissional e 
profissionalização, que vêm sendo amplamente utilizadas [...] pela busca de um 
maior profissionalismo (PAPI, 2005, p. 21). 

 
A análise da complexidade da docência é intrínseca à profissionalização docente e não 

pode ser descontextualizada. Haja vista tais aspectos, 

 
 “[...] há a necessidade de que se tenha a clareza de que o discurso sobre o tema pode 
ser utilizado pelo Estado apenas como forma de garantir sua ideologia, bem como 
para responsabilizar os professores pelas dificuldades surgidas no processo 
educativo (PAPI, 2005, p. 28). 

 

Para Tardif (2002) o saber: “Possui um sentido amplo que engloba conhecimentos e 

atitudes dos docentes como fonte primária de seu saber ensinar e de sua competência, são 

também saberes plurais, compósitos e heterogêneos, por manifestarem tais características no 

próprio exercício de trabalho”. 

Podemos considerar o trabalho dos professores como um espaço de prático especifico 

de produção, transformação e de mobilização dos saberes, teorias e o saber fazer específico ao 

ofício de professor. Nesse sentido, o professor é um sujeito do conhecimento, que tem 

habilidades de desenvolver teorias e saberes da própria ação que são originados por meio da 

sua subjetividade e a realidade social. É nessa perspectiva entre sociedade e sujeito que o 

professor se insere para a construção de concepções e saberes, desenvolvendo suas práticas e 

estratégias de ação (GERHARDT et al., 2006, p. 4).  

Isaia (2001, p.21) ressalta que o docente não constrói seu saber sozinho, logo seu 

desenvolvimento pessoal e seus caminhos percorridos não são isolados. E que, “O caminho 
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do desenvolvimento pessoal, contudo, não pode ser visto apenas em termos individuais, mas 

sim grupais, pois, no seu percurso, cada sujeito interage com todos aqueles que com ele 

compartilham os mesmos parâmetros geracionais, constituindo uma geração”. 

Gauthier et al. (2013) diz que “O ensino é um ofício universal” (p. 17) e que remonta à 

Grécia antiga e ainda assim tem um papel fundamental nas sociedades contemporâneas. E, 

mesmo que tão antigo ainda pouco se sabe sobre os “fenômenos que lhe são inerentes” 

(idem). É condição sine qua non de toda profissão, “a formalização dos saberes necessários à 

sua execução” (p. 20). O autor aponta algumas questões sobre o ensino que parece “espécie de 

cegueira conceitual, [...], um ofício sem saberes”, que seguem apenas os títulos de cada 

conceito [grifo nosso]. “Basta conhecer o conteúdo; Basta ter talento; Basta ter bom senso; 

Basta seguir a sua intuição; Basta ter experiência; Basta ter cultura” (p. 20-24). 

Gauthier et al. (2013) evitando submeter o saber dos professores aos rígidos saberes 

das Ciências Naturais diz que “O saber dos professores pode ser racional sem ser um saber 

científico” e concordando com Gillet (1987), diz que [...], ele se refere ao saber prático de um 

professor, isto é, ao saber do prático implicado na ação que produz um saber que não é o da 

ciência, mas que nem por isso deixa de ser legítimo e válido” (p. 337) e ainda que, “[...], a 

ideia de validação deve substituir a ideia de verdade” (p. 339). Complementando o sentido da 

definição defendida por Gauthier et al., (2013), o “professor não pode ser reduzido a simples 

técnico das aprendizagens. [...], ele constrói uma boa parte de seu saber na ação. [...]. Os 

juízos do professor são juízos sociais, [...]. São também juízos de valor” (p. 342). Na 

contrapartida da construção do professor enquanto estados mentais, ou seja, baseado no 

psicologismo, “os saberes nos quais os professores se apoiam dependem diretamente das 

condições sociais e históricas nas quais eles exercem sua profissão” (p. 343).  

Para Tardif, (2002, p. 61): 
 
Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos professores, 
não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento 
especializado. Eles abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de 
problemas que estão relacionados com seu trabalho. Além disso, não correspondem, 
ou pelo menos muito pouco, aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e 
produzidos pela pesquisa na área de Educação: para os professores de profissão, a 
experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar. 
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 “Os saberes profissionais do professor trazem à tona conhecimentos e manifestações 

do saber-fazer e do saber-ser. Jennifer Nias (1991) (In: Nóvoa, 1992, p. 22) “O professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (GERHARDT et al., 2006). 

 
Artes Visuais: Saberes e Práticas  
 

Barbosa (2012) e Lowenfeld (1977) concordam que a Arte na educação, tanto na 

alfabetização quanto na adolescência são vitais para um equilíbrio/desenvolvimento 

emocional, embora Barbosa considere que na alfabetização há uma “necessidade de conquista 

de uma técnica” (p. 27). A alfabetização não é um processo de mão única, mas verbal, 

cultural. “A leitura social, cultural e estética do meio ambiente vai dar sentido ao mundo da 

leitura verbal” (p. 28). Portanto, Barbosa dá ênfase no uso da imagem no ensino de Arte 

porque “A representação plástica visual muito ajuda a comunicação verbal” (ibid). 

Barbosa (2009) apresenta o museu como uma das alternativas para a construção de 

aprendizagens fazendo alguns questionamentos sobre o ensino no museu e na escola. 

“O que faz o museu que não faz a escola? Por que hoje a aprendizagem no museu 

poderia ser mais eficaz que na escola?” À primeira questão: “o museu assumiu os desafios da 

educação; o museu ampliou e diversificou sua oferta cultural, a qual inclui shows, cinema, 

dança, teatro etc.”. À segunda questão: está relacionado ao que o aluno considera lúdico; a 

aprendizagem se relaciona com a interpretação e criação pessoal, “os temas são atuais”, o 

conhecimento é interdisciplinar, proximidade com a vida real (BARBOSA, 2009, p. 99). 
Com relação à construção de aprendizagens, os três paradigmas do conhecimento 
analisados por Pearse se integram: os conceitos que encontramos por trás das 
experiências educativas dos centros de arte contemporânea são a consideração da 
arte como meio de conhecimento pessoal e do entorno social; arte como instrumento 
ativador de experiências significativas; arte como instrumento questionador do 
mundo e da vida; arte como linguagem para expressar ideias e sentimentos (ibid). 
 

Para melhor ilustrar o ensino de Arte, buscou-se apresentar imagens que pudessem 

demonstrar o ofício do professor de Arte e ainda que não esgote apenas em leituras de 

imagens, mas como uma das formas. Apresenta-se imagens da Pré-História e da Arte 

Contemporânea, trazendo o passado mais remoto da humanidade, o está relacionado, 

especialmente, com o pensamento de Fischer (1981) e, à época atual pelos outros autores, que 

mais se debruçaram sobre os processos de ensino e os saberes docentes. 
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Fig. 1: Serra da Capivara, a incrível arte rupestre do Piauí 

 

 
 

Fonte: http://incrivel.meionorte.com/arqueologia-incrivel/serra-da-capivara-incrivel-arte-rupestre-piaui/ 
 
O homem, se tornou homem pelo trabalho, que superou os limites da animalidade 
transformando o natural em artificial, o homem, que se tornou um mágico, o criador 
da realidade social, será sempre o mágico supremo, será sempre Prometeu trazendo 
o fogo do céu para a terra, será sempre Orfeu enfeitiçando a natureza com a sua 
música. Enquanto a própria humanidade não morrer, a arte não morrerá (FISCHER, 
1981, p. 254). 
 

Fig. 2: Vênus de Willendorf 

 
Fonte: https://www.google.com.br/arte-rupestre... 
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Desde a pré-história, época em que os homens primitivos habitavam cavernas, esse 

homem vem manipulando diversas formas de expressões artísticas como: cores, dança e 

formas na busca de se comunicar.  

Buoro (2003) complementa Fischer sobre a importância e função da arte da vida 

humana. 
Uma das primeiras referências da existência humana na Terra aparece nas imagens 
desenhadas nas cavernas, que hoje chamamos de imagens artísticas. Nesse sentido, 
pode -se dizer que a Arte está presente no mundo desde que o homem é homem. 
Qual é, então, a importância da Arte na vida humana? Qual o sentido da atividade 
artística? 
A Arte, enquanto linguagem, interpreta e representa o mundo, é parte deste 
movimento. Enquanto forma privilegiada dos processos de representação humana, é 
instrumento essencial para o desenvolvimento da consciência, [...].  
Esse processo de conhecimento pressupõe o desenvolvimento de capacidades de 
abstração da mente, tais como identificar, selecionar, classificar, analisar, sintetizar e 
generalizar. 
Conceituar Arte não é tarefa fácil. No entanto, aquele que a realiza ou a estuda 
sempre tem dela uma concepção, mesmo que inconsciente. 
Portanto, entender Arte como produto o embate homem/mundo, consideramos que 
ela é vida e, por meio dela, o homem interpreta sua própria natureza, construindo 
formas ao mesmo tempo em que (se) descobre, inventa, figura e conhece (BUORO, 
2003, p. 19-20; 25). 

 
 

Fig. 3: Bizonte policromado 

 
Fonte: https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2014/07/arte-rupestre.jpg 

 
A arte como conhecimento é de suma importância e indispensável para que haja 

ensino. Mas para ensinar é preciso que o professor se reconheça enquanto tal, no caso aqui 

defendido, como professor de Arte, do contrário, o professor irá fracassar no processo de 

medicação entre o conhecimento e o aluno.  
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Fig. 4: sem título 

 
Fonte: http://obviousmag.org/pela_janela/2015/belas-artes-em-tempos-liquidos-a-efemeridade-da-arte-

contemporanea.html 
 

A prática docente precisa, ante ao turbilhão de informações do mundo contemporâneo, 

dar sentidos a esse fazer do professor de Arte, aos educandos. Os saberes e conhecimentos 

artísticos, no caso da Arte, precisa ter significado. Somente por esse caminho é que a Arte terá 

um lugar na escola. 

Conforme PCN (2000, p. 48):  
 

Ao compor a área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias na escola média, a Arte é 
considerada particularmente pelos aspectos estéticos e comunicacionais. Por se um 
conhecimento humano articulado no âmbito sensível-cognitivo, por meio da arte 
manifestamos significados, sensibilidades, modos de criação e comunicação sobre o 
mundo da natureza e da cultura. 
 

Fig. 5: Telegraph 
 

 
 

Fonte: http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/art-obituaries/8760860/Richard-
Hamilton.html 
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A educação como conceito de mediação remonta à Grécia antiga, dos tempos de 

Sócrates que concebia a educação como um parir ideias. Rousseau, Dewey, Vygotsky dentre 

outros encarregam a aprendizagem à natureza, ao grupo social, ao próprio sujeito, sendo o 

professor o mediador dessa aprendizagem – organizador, questionador, estimulador, 

aglutinador (BARBOSA, 2009). 

Para Tardif (2002, p. 39) “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência com os 

alunos”.  

 
Considerações finais 

 

Concordando com Tardif (2002) na citação supracitada, o professor precisa ser o 

mestre de seu ofício e ter domínio de outros campos do saber, mas acrescenta-se, também 

precisa ter consciência de até onde pode ir para não entrar no domínio de outros campos 

disciplinares.  

Tenteou-se aqui apresentar um pouco dos saberes e práticas nas Artes Visuais, assim 

como buscou-se esclarecer o que são os saberes docentes no campo das artes, especialmente, 

Artes Visuais, mas ancorando em teorias as mais variadas sobre os saberes docentes. 

Para que esses saberes façam parte de reais situações de ensino aprendizagem, antes de 

qualquer coisa precisamos pensar um ensino de Arte que ofereça espaço para discussão das 

histórias dos seus atores e autores. Para que isso aconteça é preciso partir da reflexão de 

Coutinho (2012) sobre o “processo de retomada de uma identidade profissional” a muito 

perdida da prática pedagógica na busca de um maio domínio das ações educativas, onde haja 

autonomia profissional do professor com clareza e responsabilidade nas escolhas e decisões 

acerca do que ensinar (p. 171-172).  É preciso situar mais uma vez o professor como sujeito 

escolar para a construção do conhecimento e sentido da própria escolaridade na atual 

sociedade. “É preciso aprender a aprender a ensinar” (p. 172) 
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AS CONCEPÇÕES DE CORPO E SUAS REVERBERAÇÕES NA AÇÃO DOCENTE 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BH E REGIÃO 

METROPOLITANA  
 

Marlaina Fernandes Roriz1 - UFMG 
Ana Cristina Carvalho Pereira 2 - UFMG 

 
Resumo 
O corpo no contexto da Educação tem apontado um novo entendimento acerca das relações entre 
cognição, aprendizagem e Linguagem Corporal. No que diz respeito à Educação Infantil, este diálogo 
mostra-se ainda mais pertinente, haja vista a importância das experiências corporais para o processo 
ensino-aprendizagem (BRASIL, 1997; BELO HORIZONTE, 2009). Observa-se, no entanto, que 
apesar da crescente produção teórica que se dedica a esta abordagem pouco ou quase nada se fala a 
respeito do corpo do professor neste processo. Desta forma, este artigo faz um recorte sobre as 
representações sociais identificadas em respostas de oitenta professores da Rede Municipal de 
Educação Infantil de Belo Horizonte e região Metropolitana, que compuseram o grupo de 
sujeitos participantes da minha dissertação de mestrado. As concepções de corpo identificadas 
a partir dos dados coletados indicam possíveis relações com a práxis docente, modos de 
ensinar e aprender e corporeidade. Os resultados apontam o corpo do professor como lugar 
transitório, que está em construção e que precisa compreender ainda suas reverberações no 
contexto da Educação Infantil.  
Palavras-chave: Concepções de corpo, professor e Educação Infantil. 

Introdução 

O presente artigo é também resultado de minha dissertação3 de Mestrado, desenvolvida entre 

2012 e 2014, que se dedicou a investigar possíveis concepções de corpo, identificadas a partir 

das vozes de um grupo de 80 professores da Rede Municipal de Educação Infantil de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana (RMBH), cuja sistematização de dados aproximou esse 

estudo da Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (2005). A pesquisa, em sua 

totalidade, buscou compreender o lugar do corpo do professor no contexto da Educação 

Infantil, partindo das concepções que esses sujeitos reconheciam (ou não) sobre seus corpos, 

                                                 
1 Mestre em Ensino de Arte pela Escola de Belas Artes / UFMG. Professor do Centro Pedagógico da EBAP/ 
UFMG. E-mail: mfroriz@hotmail.com  
2 Doutora pela UFMG com foco em Processamento da Linguagem (gesto e cognição) e professora adjunta da 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atuando no curso da Graduação de 
Licenciatura em Dança, no Programa de Pós-Graduação em Artes e no Mestrado Profissional em Artes 
(PROFARTES). E-mail: anacristina.cperereira@gmail.com 
3 Dissertação disponível em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/EBAC-
9RENMB/disserta__o_marlaina_roriz_2014.pdf?sequence=1 
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assim como possíveis relações com a prática docente. Pensando e acreditando na relevância 

de um novo entendimento sobre o corpo para a cena escolar, esta pesquisa motivou-se 

inicialmente por reflexões acerca do corpo do professor na Educação Infantil, uma vez que 

estudos como os de Tassoni (2008) assinalavam a importância do corpo do professor na 

dinâmica da sala de aula de crianças. Isto porque a Educação Infantil e os novos olhares 

lançados sobre os processos de aprendizagem das crianças pequenas recebiam, há algum 

tempo, atenção especial nas produções teóricas.  

Ao buscar concepções de corpo trazidas por professores da RMBH e Região 

Metropolitana, esta pesquisa apontou reflexões sobre as possíveis relações existentes entre o 

corpo do professor e o ensino de crianças pequenas, isto é, como as Representações Sociais de 

corpo desses professores poderiam interferir (ou não) em sua prática docente. Optou-se por 

uma abordagem qualitativa, complementada, quando necessário, pelo um tratamento 

quantitativo dos dados obtidos. Os dados foram sistematizados a partir da aplicação de 

questionários a oitenta professores da Educação Infantil da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, os quais participaram do Curso de Aperfeiçoamento Educação Infantil, Infâncias e 

Arte. Esse curso teve como objetivo trabalhar, através de aulas teóricas e práticas, as quatro 

linguagens artísticas presentes nas Proposições Curriculares da Educação Infantil de Belo 

Horizonte (2009), documento que usado até então para nortear a ação de professores de 

Unidades de Educação Infantil (UMEIs), Centros de Educação Infantil (CEIs) e Creches 

Conveniadas à Prefeitura de Belo Horizonte. Estruturado a partir de três eixos temáticos e 

suas respectivas disciplinas, o curso caracterizou-se como um espaço onde professores já 

atuantes na Rede Municipal de Educação Infantil da RMBH poderiam refletir, vivenciar e 

trocar experiências a partir do diálogo entre Educação Infantil e Arte.   A partir dos conteúdos 

trabalhados e atividades teórico-práticas presentes na grade curricular do curso, esses 

profissionais foram convidados a levar para o cotidiano de cada instituição novos olhares 

sobre a criança, a Arte e possíveis reverberações no processo de aprendizagem, localizado 

nesse entremeio. A proposta de realização de um curso que tratasse especificamente de Arte e 

infância sinalizava a necessidade de reflexões acerca da presença da Arte e das possibilidades 

para que ações efetivas se instalassem no cotidiano das salas de aula na Educação Infantil.  É 

importante destacar que a estrutura do Curso, sua organização e disciplinas, reforçava o 
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entendimento de aprendizagem integrada, cuja relação com a Arte, se pauta através de uma 

educação estética.  

O curso aconteceu em duas ofertas: a primeira de março a junho de 2013 e a segunda 

de maio a dezembro de 2014, quando se estendeu a oferta a secretarias municipais da grande 

BH. Para esta pesquisa, o curso foi um aliado na coleta de dados e no estreitamento de 

relações entre pesquisadora e sujeitos participantes. Neste período, foi possível observar como 

estes professores-cursistas descobriram-se na condição de alunos e emprestaram a esta 

pesquisa suas vivências. Dessa maneira, diferentemente de alguns estudos que se enveredam 

pela investigação do corpo do professor sem considerar o entendimento que estes possuem de 

seu próprio corpo, nesta pesquisa elegeu-se outro ponto de partida: dar voz a esses docentes, 

compreendendo-os como atores que compõem a cena a que se dedicou essa dissertação.  

O interesse pelas concepções de corpo do professor como objeto de estudo se deveu à 

verificação de que, na maioria das vezes, as obras que se dedicam às reflexões sobre a relação 

entre Educação Infantil e corporeidade tinham como foco principal o corpo do aluno, como já 

afirmado neste trabalho.  No levantamento bibliográfico que precedeu a coleta de dados, 

observou-se que o corpo dos alunos era a abordagem mais frequente: corpo da criança, suas 

possibilidades e descobertas de movimento; psicomotricidade; o modo como este corpo 

estava ligado à aprendizagem e se esta relação contribuía ou se mantinha indiferente ou até 

mesmo, indicações de atividades.  Apesar de reconhecer a relevância de autores que se 

debruçam sobre outros recortes dessa temática, o que se percebeu é que o corpo do professor 

muitas vezes foi negligenciado neste processo, como se não estivesse presente o tempo todo. 

A partir daí, o desenvolvimento passou a fundamentar-se pela seguinte questão: que 

concepções acerca do corpo podem estar presentes no dia-a-dia do professor na Educação 

Infantil? Muitas outras inquietações acompanharam esta primeira, pois havia urgência em 

compreender de que maneira estes professores viam seus próprios corpos e a relação 

estabelecida (ou não) com a práxis pedagógica. Na verdade, para manter a fidedignidade deste 

estudo, entendeu-se ser necessário "ver com os olhos deles" - dos próprios professores.  
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Que corpo é esse que tava aqui?  

Investigar o lugar corpo do professor, as congruências e distâncias de concepções, a partir das 

representações que esse conjunto de sujeitos-participantes apresentava nos questionários 

recebidos pareceu, algumas vezes, tarefa complexa de se cumprir. O emprego da expressão 

"lugar do corpo do professor" foi uma escolha porque compreendeu a palavra corpo como 

objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento como Sociologia, Antropologia, 

Filosofia, Biologia e Artes, por exemplo. Assim produzia campos de significação diferentes 

mas, ao mesmo tempo, elementos comuns: a este ponto de intersecção chamou-se lugar. 

Assim, o lugar do corpo do professor configurou aqui uma metáfora que abrangeu, além da 

concepção de corpo físico que pode ocupar determinado um espaço ou espaços, 

representações epistemológicas diferentes e suas possíveis relações no contexto real e 

contemporâneo da docência na Educação Infantil.  

Apesar dos constantes desafios, tal como a carência de literatura específica, as dificuldades na 

aplicação de questionários e coleta de dados no cotidiano do CEIIA e a diversidade de 

categorias sobre o corpo identificadas, cada procedimento e etapa realizados, mostravam a 

relevância da temática dessa pesquisa e da necessidade de lançar novos olhares sobre a 

Educação Infantil, a qualidade de ensino e também a aprendizagem.  Além disso, trazer para a 

pesquisa as vozes de tantos professores representou a possibilidade de dar foco a um grupo de 

profissionais cuja presença é imprescindível para a formação de crianças pequenas. 

Considerando a relevância e especificidade das demandas de trabalho na Educação Infantil, 

fez-se necessário repensar quais ações devem ser direcionadas de modo a qualificar e auxiliar 

esses professores em sua prática. Para que isso se efetivasse, partir de elementos que eles 

mesmos traziam poderia representar um bom caminho, e essa percepção foi se fortalecendo ao 

longo desse estudo.  Essas características, tão genuinamente impregnadas na pesquisa 

qualitativa, compuseram a cena principal do presente estudo e marcaram substancialmente o 

período dedicado à coleta de dados e sua sistematização. 

A coleta de dados, o tratamento dos dados e as reflexões suscitadas durante seu 

desenvolvimento, aproximaram o objetivo desse estudo da Teoria das Representações Sociais 

(TRS), Moscovici (2005), Jodelet (2001) e ABRIC (2001). Ao serem compreendidas como 

sistemas de interpretação, que poderiam mediar nossas relações com o mundo e com os 
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outros, estabelecendo formas de comunicação e orientação de condutas, as representações 

atuam na definição de identidades pessoais e também sociais. Como fenômenos cognitivos, 

elas estabelecem associações entre o pertencimento social do indivíduo e às normatizações 

socialmente construídas. A dimensão, a forma e o processo de funcionamento dessas 

associações ganharam destaque em 1961, quando Sèrge Moscovici, voltou-se para os estudos 

dos fenômenos representacionais nas sociedades contemporâneas, os quais configuravam uma 

organização do funcionamento cognitivo de grupos, que interpretavam e pensavam a 

realidade cotidiana através de uma rede de relações entre seus componentes diversos: 

elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos e culturais, por exemplo (SÊGA, 

2000). Assim, diferentes formas de conhecimento manifestam-se por meio de elementos 

cognitivos - imagens, conceitos, categorias - e, ao mesmo tempo, pelo próprio sujeito (sua 

história, sua vivência), pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e pela 

natureza dos vínculos que ele mantém com este sistema, dando origem a novos “universos 

consensuais” e novas representações produzidas e comunicadas (ABRIC, 2001). Vale a pena 

destacar que, segundo Pimenta (2005), estas representações passam a fazer parte desse 

universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do senso comum, 

as quais organizam opiniões, atitudes e crenças, norteando comportamentos. Apesar da 

amplitude de dados e reflexões possíveis, esse artigo se elabora a partir de um recorte 

especifico sobre as concepções de corpo identificadas e categorizadas como Representações 

Sociais, através da seguinte questão: “O que significa corpo para você?”, além disso, 

apresenta um breve panorama sobre o perfil dos participantes e alguns desdobramentos sobre 

a Educação Infantil. 

Perfil do grupo participante 

A partir da sistematização dos dados obtidos em 2013 e 2014, nas duas ofertas do 

CEIIA, foi possível levantar o perfil do grupo de oitenta professores-participantes que 

compuseram essa pesquisa, que se apresenta a seguir: 

 98,73% (78 pessoas) definiram-se como mulheres; 

 1,25% (1 participante) disse ser homem; 

 A faixa etária concentrou-se entre 25 e 45 anos; 
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 45% (36 participantes) atuavam há mais de 10 anos na Educação Infantil; 

 12,50% (10 participantes) concluíram somente o Ensino Médio 

  78,75% (63 participantes) possuiam curso superior completo;  

 8,75% (07 participantes) ainda não haviam concluído o Ensino Superior; 

 36,51% (23 professores) eram pós-graduados. 

 

A partir dessa breve compilação, observa-se ainda a predominância de mulheres 

(assim declaradas) como docentes na Educação Infantil, o que nos remete a noções 

tradicionais que ainda associam a figura da mulher ao cuidado e desconsideram o binômio 

educar-cuidar como fundamento para a educação de crianças pequenas. Sobre isso, Ramos 

(2011), em seus estudos sobre a presença masculina na rede municipal de educação infantil, 

fala que para serem aceitos no contexto escolar “[...] os professores do sexo masculino 

passam pelo crivo e pela vigilância dos adultos, especialmente quando a função no interior da 

instituição infantil exige a execução das funções relacionadas ao cuidado das crianças” 

(RAMOS, 2011, p. 61). A assertiva do autor é comprovada pelos resultados obtidos, já que o 

participante com identidade de gênero masculina presente nesta pesquisa atua na Educação 

Infantil há menos de cinco anos, possui formação superior em Pedagogia, mas atualmente 

ocupa o cargo de supervisor na instituição em que está alocado. Seu pouco tempo de atuação, 

é mais um indicativo de que a presença masculina na Educação Infantil em nosso país 

representa uma realidade recente. 

Quanto à formação dos docentes, percebe-se que a grande maioria dos participantes 

tem curso superior ou está em formação, além de que há percentual significativo que indica 

aqueles que já possuem pós-graduação. Esses dados, especificamente, nos revelam um 

investimento na formação e qualificação docente. Acredita-se que os resultados obtidos 

referentes aos percentuais de escolaridade desses professores refletem a realidade geral do 

quadro de formação de professores da Educação Infantil no Brasil. É sabido que a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1998, em seu Artigo 62, dispõe que a formação mínima para o 

profissional que atua na Educação Básica é a Formação Superior, compreendida como “[...] 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
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quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal” (RCNEI, p.39, 1998). 

Para além do delineamento do perfil do grupo de participantes, também objetivo dessa 

pesquisa, as questões discursivas investigaram possíveis diálogos entre a corporeidade, a ação 

em sala de aula e reverberações no processo de ensino e aprendizagem, apresentadas a seguir. 

 

Questões Discursivas: alguns apontamentos e a Teoria das Representações Sociais 

 

Sustentando a proposta que alicerçou essa pesquisa, buscou-se dar voz a esses 

docentes-cursistas para, a partir daí, identificar possíveis concepções de corpo e possíveis 

ligações entre corporeidade e práxis docente, ou mesmo a ausência de ambas. Para isso, nesse 

artigo, apresentamos reflexões sobre a questão número 11 (O que significa corpo para você?), 

uma vez que ela ocupou lugar de relevância nesse contexto, pois deu acesso às representações 

de corpo dos sujeitos participantes desta pesquisa.  

A partir da metodologia da Teoria das Representações Sociais (TRS), estabeleceu-se o 

tratamento de dados através da criação de categorias para respostas cujos conteúdos 

apresentassem semelhanças. Esses elementos, representaram  saberes e apontaram para uma 

totalidade carregada de significado e relacionaram elementos de diferentes perspectivas. Esses 

saberes ou representações permitiram compreender “[...] a influência social, a interação e os 

fenômenos de grupo, a identidade social e o funcionamento sociocognitivo” os quais se 

apresentaram em sua dimensão simbólica.  

Assim, considerando o grupo de 80 professores, foram identificados os seguintes tipos 

de representação social (RS):  

a) RS 1 - movimentos/ações motoras; 

b) RS 2 - linguagem/função comunicativa/expressão; 

c) RS 3 - unidade fisiológica/estrutura de locomoção; 

d) RS 4 - perspectiva integrada/totalidade; 

e) RS 5 - instrumento para ensinare aprender/desenvolvimento/conhecimento; 

f) RS 6 - experiência/instrumento de troca; 

g) RS 7 - dicotomia corpo-mente; 
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h) RS 8 - emoção, sentimento, afetividade, desejo; 

i) RS 9 - expressão artística/perspectiva estética; 

j) RS 10 - sensações e sentidos; 

k) RS 11 - corpo e identidade (corpo sou eu); 

l) RS 12 - disciplina, domínio, controle. 
 

A análise de dados indicou a dificuldade dos participantes em eleger uma única 

categoria de representação em suas definições da palavra corpo. De modo geral, as respostas 

incluiam duas ou três representações diferentes, sendo que apenas algumas conseguiram fazer 

essa delimitação. Neste grupo, as repostas estiveram entre RS1, RS2, RS3, RS7 e RS9. 

Assim, a porcentagem foi calculada sobre a amostra 80, números de possibilidades que uma 

categoria, nesse caso, poderia se apresentar. 

A representação exposta no Gráfico 1, abaixo, explicita todas as categorias 

identificadas, assim como mostra patamares construídos por aproximações entre as colunas 

expostas: 

 
Gráfico 1 – Tipos de representações sociais sobre corpo 

Fonte: Dados coletados pela autora em 2013 e 2014. 
 

 Os patamares criados chamaram a atenção ora por se aproximarem nos conteúdos de 

suas categorias, ora por apresentarem significativa distância. Assim, seis patamares 

apresentaram definições muito diversas acerca do corpo e puderam apontar o modo como 

esses profissionais dirigiam seu trabalho em sala de aula. 
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 No primeiro patamar (RS1 e RS2), as RS que o compuseram se relacionavam 

diretamente, pois sabe-se que os movimentos também são linguagem, tal como descrito nas 

Proposições Curriculares no capítulo dedicado à Linguagem Corporal.  Além disso, a 

linguagem, seja ela verbal ou corporal, desenvolve a função comunicativa e expressiva. Esse 

patamar obteve a maior representação numérica, o que demonstrou que para muitos 

professores o corpo também representava uma maneira de comunicar-se. Percepção relevante 

para quem trabalha com crianças pequenas, que antes mesmo de desenvolverem a linguagem 

oral, interagem por meio de sua linguagem corporal. 

 O segundo patamar (RS3 e RS4), entretanto, se formou por categorias distantes em 

sua proposta: enquanto RS3 apresentava uma concepção de corpo limitada somente à 

composição fisiológica, RS4 trazia uma proposta de entendimento do corpo como uma 

unidade integrada, que não limita ou exclui as demais. 

 Os integrantes do terceiro patamar (RS5 e RS6) estavam estreitamente ligados. A 

primeira categoria defendia que corpo é instrumento para aprender, desenvolver-se e também 

conhecer. Já a segunda afirmava que corpo é o lugar da troca, da experiência. Acredita-se que 

todo conhecimento, especialmente no caso das crianças pequenas, se dê por meio de 

experiências, dentre elas as que passam pela via corporal. Para além disso, acredita-se na 

relevância da troca de experiências corporais entre professor e aluno da Educação Infantil. 

 As categorias do quarto patamar (RS7 e RS8) mais uma vez se distanciaram, sem 

deixar, no entanto, de se relacionar. RS7 demonstrava que corpo é uma unidade separada da 

mente, tal como a visão dicotômica herdada do cartesianismo. Assim, ao corpo caberia duas 

funções distantes e também estaques: pensar e sentir. Nesse ponto, a representação RS7 

abrangia RS8, que traz a concepção de corpo atrelada à afetividade. 

 O quinto patamar (RS9 e RS10) também se relacionou em seus conteúdos. Enquanto 

RS9 compreendia corpo como um elemento de expressão artística e manifestação estética, 

RS10 o complementava, já que os sentidos e as sensações são elementos eficientes na fruição 

em Arte, já que a compreensão ou experiência estética não estão vinculadas somente às vias 

lógico-racionais de entendimento. 

 O último patamar (RS11 e RS12) se apresentou contraditório em seus conteúdos 

quando fazemos um breve contextualização sobre educação tradicional e suas defazagens - 
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cuja herança cartesiana desconsiderava os corpos do processo de ensino-aprendizagem -  e 

reiteramos a mportância das novas concepções de corporeidade e ensino abordadas por tantos 

autores, tal como Merleau Ponty e sua teoria fenomenológica ou pelos estudos recentes da 

Neurociência, por exemplo . Enquanto RS11 sinalizava uma concepção de corpo como 

identidade do sujeito, RS12 apontava o corpo como lugar da disciplina, do controle e do 

domínio, tal como Foucault (1999) indica em Vigiar e Punir. 

 A partir dessa categorização inicial, algumas reflexões sobre as concepções de corpo 

trazidas pelos professores-cursistas se destacaram. Percebeu-se que, apesar de os patamares 

apresentados acima considerarem a representação numérica para sua construção, muitas 

representações pertencentes a patamares diferentes relacionaram-se entre si, seja numa relação 

aproximada ou distante, estabelecendo um movimento oscilante constante. Outras pareceram 

poder reagrupar as demais em sua representação, como se vê em RS4, cuja proposta de corpo 

como unidade integrada poderia trazer várias outras para dentro de sua categoria. Assim, viu-

se um jogo de combinações que se estabeleceu a partir dessas concepções listadas, que ora se 

aproximaram ou se relacionaram, ora se colocam distantes e até separadas. 

 

Reflexões finais 

Essa heterogeneidade de concepções, cujos significados ocuparam lugares contraditórios 

em um mesmo respondente, demonstra que, para muitos professores, ainda existia dificuldade 

em definir de maneira clara o significado do corpo. Outro aspecto importante dizia das várias 

respostas dadas à questão “O que significa corpo para você?”, em que foi constatada a 

compreensão de que o corpo não pertencia ao contexto da escola, mas, ao mesmo tempo, era 

identificado como elemento de comunicação, por exemplo. Seria possível o corpo não 

desempenhar função comunicativa na Educação Infantil? Essa desconexão presente nas vozes 

desses professores sinalizava que resquícios de uma educação tradicional ainda pode se 

manter nas escolas de Educação Infantil de Belo Horizonte e região metropolitana, condição 

que dificultaria a integração da corporeidade aos processos de aprender e ensinar. Assim, 

considerando que as Representações Sociais identificadas apontavam uma possível 

dificuldade em articular concepções de corpo mais coesas, questionou-se também se essa 

condição não estaria reverberando na práxis docente desses professores, uma vez que o modo 
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como esses professores viam o próprio corpo implicaria em orientações de condutas. Isso 

posto, o modo como estes professores entenderam e definiram corporeidade sinalizou também 

de que maneira  buscavam estratégias para incluir, de modo intencional, a corporeidade 

daqueles que estão a sua volta no contexto escolar, as crianças pequenas.  

Acredita-se que o que o professor é, como ele se vê e como desempenha a sua função 

profissional pode manter estreita relação com sua prática docente. As funções do ser-humano-

docente não se dissociam quando ele está em sala de aula. Sobre essa relação dialógica, tem-

se que “as identidades profissionais e as identidades pessoais estabelecem relações análogas 

em diversas dimensões: a identidade feminina, a identidade de classe, a identidade étnica. 

(BAPTISTA, 2014, p. 45). Desse modo, esse artigo aponta para que este lugar da 

provisoriedade das concepções do corpo funcione como uma mola propulsora para incitar 

novos olhares, novas concepções e anseio pelo conhecimento não só das temáticas corporais 

dentro da Educação Infantil, mas também de tantas outras a elas relacionadas. 

Sobre o lugar corpo na educação, tema norteador dessa pesquisa e cujos resultados nos 

mostram como estado transitório e em (re)construção, Nóbrega (2005) ilustra e, de maneira 

assertiva, corrobora nossos pensamentos. De modo sucinto, porém eficaz, aponta esse lugar 

do corpo, ao dizer que, 
Não se trata de incluir o corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. 
Pensar o lugar do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos 
percebermos como seres corporais (NÓBREGA, 2005, p.610). 
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AS TECNOLOGIAS NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA REDE 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PARINTINS – AM1 
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Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender como o professor trabalha com as 
tecnologias nas aulas de Artes Visuais das escolas estaduais no município de Parintins-Am. Visa, 
portanto, identificar os fatores que promovem a inserção das TIC´s no ensino das Artes Visuais, ao 
enfatizar a importância desses recursos como interativo e pedagógico no ensino/aprendizagem em uma 
região que tem o acesso tecnológico recente. Pensar as tecnologias digitais como ferramentas 
pedagógicas são essenciais para aquisição, transmissão e compartilhamento do conhecimento por meio 
das imagens em sala de aula, bem como, experiências estéticas com as mesmas. Para que este trabalho 
obtivesse êxito, utilizou-se o método de abordagem qualitativa, onde os procedimentos técnicos 
escolhidos foram: pesquisa bibliográfica e de campo. A coleta dos dados ocorreram por meio da 
aplicação de questionário semi-estruturado com 3 professores que possuem formação em Artes 
Visuais, que fossem formado pelo curso de Licenciatura em Artes da Universidade Federal do 
Amazonas e que atuassem na Rede de ensino local. A base teórica reúne autores como: Almeida 
(2005), Bertoletti (2011), Freitas (2010), Gurche (2014) e Macalini (2014), este conjunto, abordam as 
tecnologias no Ensino e nas Artes Visuais, como também o modo de sua inserção na prática 
pedagógica de professores em sala de aula. 
Palavras-chave: Arte ; Tecnologia; Formação de Professores; TIC´s.  

 

Introdução 

Refletir sobre as tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas para o ensino das 

Artes Visuais consistem em considerar vantagens e possibilidades, levando ao enriquecimento 

da prática pedagógica e artística. Significa diversificar os recursos tecnológicos na intenção de 

oferecer novas alternativas de interação e aprendizagem. São novos caminhos e intervenções 

que podem ser apreendidos por professores e alunos. Sob este olhar, a utilização dessas 

tecnologias como ferramentas educativas poderá contribui para o desenvolvimento criativo e 

                                                
1 Este artigo é adaptação do trabalho de conclusão de curso, UFAM/ICSEZ-2017, e traz um recorte preciso da 
pesquisa realizada com os professores, bem como, suas problematizações que orientaram os estudos e o 
questionário para coleta de dados. 
2 Graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas no Instituto de Ciências 
Sociais e Educação e Zootecnia – ICSEZ na Cidade Parintins – AM. E-mail: alex.azevedos@hotmail.com 
3 Mestre em Artes Visuais pela Udesc – SC. Professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco no 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais. E-mail: edson.macalini@univasf.edu.br 
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cognitivo do aluno, tornando-os conhecedores e apreciadores das Artes Visuais em sua 

dimensão tecnológica e crítica.  

Uma das alternativas que busca melhorar a prática pedagógica do professor de Artes 

Visuais seria estimulá-lo a fazer cursos para além da graduação, como capacitação ou 

formação continuada, visto como um dos meios fundamentais para complementar e atualizar 

seus conhecimentos, sobre tecnologias e outras áreas afins.  

Desta maneira, a pesquisa encontrou lacunas na formação do docente durante a 

graduação em Artes Visuais cujo fator primordial o impede de articular as TIC´s no ensino. 

Isto é proveniente das precariedades existentes nos cursos superiores, que nega ao discente 

um “Professor” qualificado, uma estrutura adequada (laboratórios, softwares educacionais, 

experimentações com obras tecnológicas) e atualização imediata que possam acompanhar as 

mudanças da sociedade contemporânea. 

 

As tecnologias e o ensino das Artes Visuais 

O ensino das Artes Visuais encontra-se revestido de caminhos complexos devido a sua 

natureza epistemológica, como também linguagens específicas e diversificadas, e que 

demandam professores especializados e atualizados com os meios próprios de produção. Um 

exemplo são as mídias digitais, assim como novas propostas de ensino que dialoguem com as 

questões contemporâneas da sociedade em questão. Para tanto, pretendemos trazer alguns 

autores quem propõem o uso das tecnologias no ensino das Artes Visuais como um caminho 

as práticas pedagógicas realizadas em sala de aula, bem como, apresentar como vem 

ocorrendo as aulas de Artes Visuais na Cidade Parintins – AM, com professores formados 

pela Universidade Federal do Amazonas nesta localidade.  

Considera-se, que, diante do novo cenário educacional, surge uma nova demanda para 

o professor: saber como usar pedagogicamente as tecnologias. Deste modo, o professor que 

desenvolve suas ações pedagógicas tal como havia sido preparado durante a vida acadêmica e 

nas suas experiências em sala de aula, se vê frente há uma situação complexa que implica 

novas aprendizagens, ações e mudanças em sua prática. Isso implica em afirmar que: 
As relações entre sujeitos também são afetadas, seja nos espaços 
educacionais, como em qualquer outro ambiente de aprendizagem, isso 
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porque tais tecnologias podem intensificar a intervenção pedagógica de 
maneira reflexiva. (GURCHE et al., 2014, p.04) 
 

Neste sentido, Carvalho (2009) contribui argumentando, de que as novas tecnologias 

vêm modificando significativamente as relações do indivíduo com o mundo, visto que em 

cada segmento social encontramos a presença de instrumentos tecnológicos. Logo, a escola 

não pode ficar excluída desta realidade, devendo apropriar-se dos avanços tecnológicos e 

incorporá-los a atual prática educativa. 

Orientando o olhar para o ensino de Artes Visuais através das tecnologias, destaca-se 

que as Artes sempre acompanharam as transformações das sociedades, fazendo-se uso das 

inovações tecnológicas para seus propósitos. O que mostra que as tecnologias 

contemporâneas que envolvem pesquisa, estudo e produção, deverão compor as práticas 

educativas, ou seja, tornar-se parte integrante do processo de ensino. 

Assim, as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC´s, devem possibilitar a 

ampliação do estudo crítico e reflexivo das atividades estéticas e artísticas na construção de 

uma inter-relação entre arte e tecnologias contemporâneas, capazes de usufruir do patrimônio 

material e imaterial da cultura. 

Para Silva (2013) a presença das tecnologias na educação requer de seus sujeitos uma 

nova postura, cedendo espaço para a integração das mídias digitais no contexto educacional, 

pois elas entram na escola com a função de servir de instrumento de auxílio às ações 

pedagógicas do professor. Sendo assim,  

Para que seja possível usufruir das contribuições das tecnologias 
digitais na escola, é importante considerar suas potencialidades para 
produzir, criar, mostrar, manter, atualizar, processar, ordenar. Isso 
tudo se aproxima das características da concepção de gestão. Tratar de 
tecnologias na escola engloba, na verdade, a compreensão dos 
processos de gestão de tecnologias, recursos, informações e 
conhecimentos que abarcam relações dinâmicas e complexas entre 
parte e todo, elaboração e organização, produção e manutenção 
(ALMEIDA, 2005 apud TORNAGUI, 2010, p.47). 
 

A partir do momento em que tecnologia entra na sala de aula, a tendência é que ela 

continue presente, devido a sua capacidade de criar, inovar e promover conhecimento. Desta 
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forma, cabe ao professor apropriar-se dos recursos tecnológicos, buscando a inovação de seu 

ensino, assim poderá propiciar aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas.  

Neste sentido, Freitas e Lima (2010) enfatizam que o professor não deve deixar de 

exercer seu papel como mediador da aprendizagem devido à inserção das novas tecnologias 

no ambiente escolar, mas, ao contrário, passa ser um dos elementos centrais da sociedade da 

informação, onde se utiliza cada vez mais as novas tecnologias como recurso didático, 

promovendo o enriquecimento de sua prática educativa. 

Com isso, podemos considerar que no espaço escolar, a utilização e integração das 

tecnologias são cada vez mais frequentes. Pois insere novos desafios pedagógicos e obriga a 

redefinição dos papéis dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Desta maneira, 

compreende-se que esta relação entre arte, tecnologia e ensino “é também oriunda do 

momento histórico vivenciado em nossa sociedade, em que o rápido desenvolvimento 

tecnológico transpassa as esferas educacionais e sociais” (GURCHE et al.,2014, p.02). Sendo 

assim, vistas amplamente, essas tecnologias inseridas no ensino das Artes Visuais podem ser 

encaradas como um reforço aos métodos tradicionais ou como uma forma de renovação das 

possibilidades de aprendizagem. 

Portanto, frisa-se que o ensino das Artes Visuais nas escolas vinculado aos meios 

tecnológicos visa absorção do conhecimento, estimulando assim, suas habilidades criativas 

relacionadas às atividades artísticas. Ensinar com as novas tecnologias conduz a resultados 

significativos, principalmente quando há mudanças de postura do professor e processo de 

ensino-aprendizagem convencional. Isso implica destacar que as tecnologias digitais 

potencializam a relação entre educação e arte. O acesso às obras de arte por meio do 

computador, bem como vídeos, CDROM, DVDs sobre artistas, exposições, coleções, 

democratizam tal contato. (BERTOLETTI, 2011).  

Portanto, “é essencial desenvolver, no contexto escolar, habilidades que possibilitem 

aos professores e alunos interatuarem com essas tecnologias e, principalmente, aprenderem 

por meio destas.” (GURCHE, p.7 2014) Em concordância com este pensamento, Aguiar e 

Passos (2014) consideram que a educação não consiste apenas na aquisição do saber cultural, 

mas sim num processo de ruptura e de reorganização. Indivíduo e educação estão ligados aos 

demais fenômenos: os sociais, os históricos, culturais e tecnológicos. Assim, pode então ser 
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entendida como elemento integrado a sociedade, tornando-se ponto de partida e ponto de 

chegada da prática pedagógica.  

 

A Formação docente em Artes Visuais na Cidade de Parintins - AM 

As relações entre Arte, Tecnologia e Ensino passaram por um longo processo de 

construção, fazendo-se presente nos campos das políticas educacionais e seus respectivos 

contextos. Todavia, apresenta um cenário de contrastes, imbuído de avanços e problemáticas 

de caráter social, politico, econômico, cultural e tecnológico. 

Na Lei de Diretrizes e Bases-LDB 9.394/96 o Ensino Fundamental visa à formação 

básica do cidadão, enfatizando no artigo nº 32: “II- a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade.” (LDB, 9394/96, p.11) E na busca pela consolidação desses conhecimentos 

obtidos pelo aluno, o Ensino Médio, etapa final da educação básica destaca no artigo 36: “I – 

domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;.” (LDB, 

9394/96, p.13). 

Diante das propostas apresentadas pela LDB 9394/96 podemos verificar a constituição 

de uma perspectiva voltada para uma educação de qualidade e democrática, para a formação 

de alunos em cidadãos aptos à vida em sociedade. Para subsidiar as principais políticas 

educacionais como a Lei de Diretrizes e Bases-LDB 9394/96 e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), o MEC elaborou o Guia de Tecnologias Educacionais 2011/2012 com o 

propósito de apoiar os sistemas públicos de ensino na busca de soluções que promovam a 

qualidade da educação. 

Seus objetivos consistem na pré-qualificação das tecnologias educacionais para que 

sirva de referencial de qualidade e contempla a disseminação das tecnologias aos sistemas de 

ensino, visando alterar o quadro educacional apresentado pela maioria dos municípios 

brasileiros, por meio do acesso às tecnologias educacionais inovadoras, que possam auxiliar 

na orientação do trabalho dos profissionais da educação (BRASIL, MEC, 2008). 

Em meio a estas perspectivas, ainda nos deparamos com uma educação distante 

daquilo que foi idealizado. Apesar das várias (re) formulações do ensino, existem um grande 

distanciamento entre o que foi elaborado teoricamente com a prática em questão, onde muitas 
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vezes não é realizada como deveria, deixando a disciplina desinteressante, fragmentando 

assim o aprendizado do aluno. 

Isto significa que o sistema educacional não oferece margem suficiente para que estas 

ações sejam efetivadas de maneira satisfatória e que consequentemente atinja todas as escolas 

brasileiras. A priori, esta problemática atinge também a formação do professor de Artes 

Visuais e das demais áreas do conhecimento. Para Macalini (2014) essas propostas na maioria 

das vezes, limitam-se apenas ao campo teórico, passando a não garantir as condições de 

estrutura, formação e valorização do docente, vistas como essenciais para a efetivação de 

metas avançadas na área da educação, direcionando especificamente para a formação em 

Artes Visuais.  

Diante dessas assertivas, verificamos através da realização desta pesquisa como é 

realizado o ensino de Artes Visuais por meio das tecnologias nas escolas estaduais do 

município de Parintins/AM e os aspectos inerentes à sua formação e seu reflexo no âmbito 

educacional e na sua prática pedagógica. 

Para que fosse possível a obtenção desses dados, foram escolhidos 3 professores 

formados em Artes Visuais, que atuassem na rede educacional estadual do município de 

Parintins-AM. As perguntas foram elaboradas de acordo com os objetivos desta pesquisa, 

contendo questões fechadas e dissertativas referentes ao uso das TICs nas aulas de Artes 

Visuais. 

O primeiro questionamento foi sobre o que os professores entendiam por Tecnologia 

de Informação e Comunicação-TIC. Na concepção deles as TICs são vistas como uma 

ferramenta muito importante para o âmbito escolar, compreendida como o conjunto de 

recursos midiáticos que possibilita o acesso à informação. Por isso, servem como suporte para 

a formação do indivíduo tanto para o mercado, quanto para a educação. Neste âmbito, 

destacam o slide, o “Datashow” (projetor multimídia) e o computador. 

Essas considerações confirmam o questionamento seguinte. Eles afirmam possuir 

familiaridade com as novas tecnologias e citam que durante as atividades no dia a dia, fazem 

uso da máquina fotográfica digital, da TV, do computador, acessam a internet; dispositivos 

móveis como o celular, o I-pod, Mp3, Mp4, Tablet e jogos on-line ou no computador.  
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Diante disso, podemos verificar que as tecnologias de alguma forma, se fazem no 

cotidiano do professor. O que indica que as mesmas, não podem estar alheias às atividades e 

práticas educacionais, consideradas fundamentais para o ensino das Artes Visuais nos dias 

atuais. 

A respeito da disponibilidade dos recursos tecnológicos, os professores relataram que 

as escolas em que trabalham deixam à disposição materiais tecnológicos considerados 

importantes durante as aulas, sabendo utilizá-los com certa propriedade, por serem os mais 

utilizados no cotidiano escolar. Dentre esses recursos, destacam a caixa de som, o projetor 

multimídia e os computadores que se encontram no laboratório de informática ou os seus 

notebooks. Devido isso, afirmam que várias atividades realizadas nas aulas de Artes Visuais 

são desempenhadas a partir do envolvimento de alguma tecnologia, como uso demasiado do 

computador e do projetor multimídia, que na maioria das vezes são utilizados apenas para 

apresentação de slides. 

Isso indica certo distanciamento sobre o que se conhece sobre TICs e sua importância 

dentro do processo ensino/aprendizagem. Bem como, sua utilização efetiva na educação 

brasileira, por se tratar de um processo lenta, cuja incorporação ainda não supriram as 

exigências da “nova sociedade tecnológica”. Lembrando que as TICs consistem num conjunto 

de técnicas e ferramentas voltadas para o compartilhamento das informações na comunicação 

entre os indivíduos, criando novos espaços de interação, que na estrutura básica da educação 

são traduzidos em novas formas de conhecimento e aprendizagem que ajudam a promover o 

saber estético, artístico e crítico do aluno.  

Nossa sexta pergunta, questionamos aos professores se costumam inserir no ensino de 

Artes Visuais alguma tecnologia. Todos firmam que sim, enfatizando que ao trabalhar esta 

disciplina, é preciso ter o entendimento que as Artes Visuais se apresentam de várias maneiras 

no dia a dia como: audiovisual e digitalizada. Adiante, ao questionarmos sobre a posse de 

algum aparelho eletrônico, os professores afirmam ter: celular, notbook, computador, Tablet e 

TV. Enfatizaram, também, que estas, tornam-se indispensável dentro do ambiente escolar. 

Quanto à presença de aparelhos eletrônicos para os alunos no ambiente escolar, os 

professores relatam que não é permitido seu uso. Isto se dá, devido às regras escolares, na 
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justificativa de que o uso e manuseio desses aparelhos podem atrapalhar o desenvolvimento 

das aulas, assim como gerar outros conflitos. 

A respeito da aplicação das TICs nas aulas de artes, os professores foram divergentes 

em suas respostas, nem todos acham importante o uso das tecnologias em todo o período da 

educação básica enquanto a Arte se faz presente, visto que no ensino médio o Ensino das 

Artes vai até o 1º ano. Diante disso, podemos verificar que nem todos os professores 

compreendem a maneira correta de aplicar as TICs durante a vida escolar do aluno, usando 

seus recursos básicos e totais. Uma das alternativas seria que essas tecnologias 

acompanhassem toda Educação Básica, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 

enfatizam a importância desses recursos na prática pedagógica, assim como na mediação dos 

saberes multidisciplinares. 

A decima terceira pergunta questiona sobre a participação em algum curso de 

formação continuada referente ao uso das novas tecnologias nas escolas, os professores 

mencionam que nunca participaram, e que gostariam sim de ter a oportunidade de ter uma 

formação focada no uso das novas tecnologias para o ensino das Artes Visuais. Isso mostra 

que a formação continuada ainda não recebe a devida importância no campo das politicas 

educacionais. 

Seguindo o questionário, relataram também que não possuem dificuldades 

relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos disponibilizados pela escola, isso mostra que o 

uso das tecnologias no cotidiano ajudam os professores a inserirem esses recursos básicos em 

sala de aula, mesmo não explorando os recursos de maneira eficaz. 

De modo geral, a formação continuada é uma das maneiras, que podem oportunizar e 

aproximar os professores a aprofundarem seus conhecimentos, tendo acesso a novos conceitos 

que ampliam suas possibilidades de análise sobre as condições de ensino presentes nas 

escolas, assim como, a interação com outros profissionais.  

A formação continuada em Artes Visuais contribui para a ampliação dos 

conhecimentos por parte dos docentes em regência de classe, possibilitando o 

desenvolvimento de estratégias com relação a materiais disponíveis para as aulas, 

considerando a contextualização sobre as práticas em Artes. Nesta direção, compreende-se 

que a necessidade da formação continuada passa a ser permanente para o professor, a quem 
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cabe, dentre tantos desafios, o ato de ensinar. Com o advento das novas tecnologias, 

diferentes domínios são impostos à formação do professor. Para tanto, torna-se cada vez mais 

importante, que seja durante a graduação, este deve ser instigado à pesquisa e atualização, 

para que o professor possa suprir a necessidade de aprendizado do aluno. 

Por outro lado, os professores consideraram que gostariam de receber algum 

treinamento focado no uso das TICs para as aulas de Artes Visuais. Para eles, ajudaria no 

sentido de melhorar o conhecimento sobre como, ou, a maneira correta de utilizar esses 

recursos tecnológicos, explorando-os na sua totalidade, mostrando também os novos métodos 

de produzir arte na contemporaneidade. Neste âmbito, é importante mencionar que o ensino 

de Arte Visuais por meio do uso das tecnologias requer uma formação complementar 

específica do professor sobre o uso das TICs, visando orientá-los na parte conceitual, técnica 

e prática para fins de tornar esses recursos como ferramenta de aprendizagem. O professor 

precisa estar preparado adequadamente para que, além de saber explorar todos os recursos 

colocados à disposição dos alunos, possam realmente propiciar o aprendizado em arte. 

Questionou-se também sobre a existência de disciplinas relacionadas com o uso 

prático e teórico das tecnologias durante o curso superior. Os professores afirmaram que sim, 

e citaram as seguintes disciplinas: Programação Visual, Computação Gráfica, Multimídia E 

Intermídia, Metodologia do Trabalho Científico e Fotografia. Todos os professores, formados 

pela Universidade Federal do Amazonas – ICSEZ, no Curso de Licenciatura Plena em Artes 

Visuais, tiveram as disciplinas citadas na formação inicial. 

Quando questionados sobre o grau de satisfação referente à inserção das tecnologias 

na formação em Artes Visuais, os educadores afirmaram que não. Durante a formação 

acadêmica, houve uma aprendizagem insuficiente, mais voltado para o campo prático do que 

teórico. Na graduação se aprende algumas técnicas para produzir Artes Visuais através da 

tecnologia digital, mas não há métodos que possam direcionar esse conhecimento adquirido 

ao aluno no âmbito escolar, e por ser licenciatura, o curso visa preparar o acadêmico para este 

contexto. Mesmo assim, a grade curricular ainda não abrange todas as necessidades do 

professor em formação.  

De acordo com Santos (2004) existem poucas oportunidades de contato efetivo do 

professor de Artes Visuais com as tecnologias digitais. Isto ocasiona um grande descompasso 
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entre a realidade para qual ele está sendo preparado, para os desafios que irá encontrar 

futuramente, ou ainda, para as possibilidades de utilização da tecnologia como uma aliada em 

sua prática. 

E por fim, questionou-se sobre as tecnologias usadas em sala de aulas relacionadas com as 

motivações que levaram o seu uso. O notebook sempre é utilizado durante as aulas, 

considerado como ferramenta essencial para os professores. O celular Tablet, Ipod e Ipad são 

voltados para inciativa pessoal. A câmera fotográfica e os programas de edição de imagem ou 

vídeo no computador nunca foram usados. Quanto à utilização e aos projetores multimídias e 

aparelho de som é motivada pela execução de projetos multidisciplinares ou com outros 

professores e nos projetos das escolas. 

 

Considerações finais 

Com esta pesquisa foi possível identificar que os principais fatores que incentivam o 

professor a inserir as TICs durante as aulas de Artes são os recursos tecnológicos disponíveis, 

dando destaque para o computador, considerado ferramenta essencial para a mediação do 

ensino e por isso está presente no cotidiano escolar. Somado a isso, também são enfatizados 

os projetores multimídia e a internet.  

Quanto à importância das TICs como elemento interativo no processo de 

ensino/aprendizagem, podemos perceber que a interatividade está diretamente relacionada 

com as novas tecnologias. Proporciona aos professores e alunos uma relação dinâmica da 

realidade com o mundo virtual, na construção desse novo conhecimento das Artes Visuais, 

sendo gráficas e digitais, buscando principalmente sua experimentação. Neste sentido, o 

professor deve criar e executar práticas educativas inovadoras, como também mostrar obras 

de artistas da contemporaneidade que trabalham com a tecnologia, como Silvia Laurentis que, 

por exemplo, usa a realidade virtual, ambiente interativo, multimídia e web arte; e Richard 

Brown que, por sua vez, explora experiências interativas relacionadas a biomimética, usando 

suportes digitais, analógicos e químicos. 

Sendo assim, o ensino das Artes Visuais por meio das TICs requer profissionais 

formados e capacitados para construir e aplicar propostas plurais e dinâmicas como o uso das 
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tecnologias para ensinar, usar e criar obras digitais, integrando os conteúdos escolares de 

forma satisfatória, na consolidação de uma aprendizagem contextualizada, reflexiva e crítica.  

Mas para que isso se efetive na realidade, é necessário que o professor durante sua 

formação receba uma orientação teórica e prática sobre o uso das tecnologias no ensino das 

Artes Visuais que esteja adequada ao tempo e ao local, e em seguida, que ele seja estimulado 

a inserir esses conhecimentos em sua prática educacional e artística. 

Portanto, deve-se enfatizar que isto não significa substituir o modo tradicional de 

produzir e conhecer as Artes Visuais pelas tecnologias atuais e digitais, mas compreender que 

as mesmas também poderão ser ensinadas através das TICs, vistas como uma das inúmeras 

possibilidades de integrar a evolução da educação artística, como na formação de apreciadores 

e conhecedores de Arte em sua potencialidade e crítica social. 
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Resumo 
Há muito os museus deixaram de ser apenas locais destinados exclusivamente à conservação, 
restauração e salvaguarda de obras de arte tornando-se locais de fortalecimento da aprendizagem, 
socialização do conhecimento, reeducação estética do olhar. Sendo assim, os museus estimulam a 
descoberta por um novo fazer e promovem acesso às riquezas socialmente construídas. O presente 
artigo pretende suscitar discussão relativa ao ensino da arte e sua incursão na educação não formal 
como laço a unir escola e museu de arte para a tão conclamada formação estética-cultural dos sujeitos. 
Para a consecução desses objetivos, recorreu-se à produção dos bancos de dados do CONFAEB, 
Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil, de maneira a evidenciar as pesquisas 
em arte de 2014 em espaços de educação não formal como os museus. Foi também relatado o registro 
da visita mediada e oficina plástica realizada pelos arte educadores do Programa Educativo do 
MARCO com os discentes e docentes do Colégio Oswaldo Tognini na cidade de Campo Grande-MS, 
como forma de reforçar a importância desse espaço de educação não formal através das obras de uma 
das artistas plásticas mais importantes do Estado: Lídia Baís, cujos trabalhos compõem o acervo do 
museu. Infere-se que, todo Estado que tenha pretensões de cultivar valores culturais seja capaz de criar 
mecanismo e aparelhos culturais que favoreçam uma ampla educação estética a todos os indivíduos. 
Palavras-chave: Arte/educação. Espaço não formal. Mediação. 

Introdução 

O MARCO, Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, tornou-se, ao 

longo de seus 25 anos de história, palco de importantes exposições, revelando artistas para o 

cenário nacional e internacional, sendo considerado centro de referência para as artes plásticas 

em Mato Grosso do Sul. Suas quatro temporadas de exposições anuais e o acervo de longa 

duração, com obras de artistas consagrados no país e no exterior, procuram dar uma noção 

sobre a produção artística do último século em Mato Grosso do Sul, contribuindo 
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patricia_aguena@hotmail.com. 
2 Graduada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. E-mail: 
marco@fcms.ms.gov.br. 

1575



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

significativamente para a formação cultural desse Estado e atraindo um público cada vez 

maior e mais diversificado. Os Programas Educativos presentes nos museus são sem dúvida, 

por intermédio da mediação às salas de exposição, a força motriz que constitui as tessituras 

das tramas que envolvem visitante, obras de arte e artistas, ou seja, “[...] os componentes que 

se articulam no processo artístico: os autores/artistas; os produtos artísticos/obras de arte; a 

comunicação/divulgação; o público/ouvintes/espectadores[...]” segundo (FERRAZ E 

FUSARI, 1999, p. 18). 

Há muito os museus deixaram de ser locais destinados exclusivamente à conservação, 

restauração e salvaguarda de obras de arte ao longo da trajetória histórica do homem para se 

tornarem espaços de educação não formal de aprendizagem, socialização do conhecimento, 

reeducação estética do olhar, isto é pontes por onde devam passar professores e alunos. Desta 

maneira, os museus estimulam a descoberta por um novo fazer, trocas de experiências, 

vivências plásticas e lúdicas, promovendo a democratização do acesso à cultura.  

Logo se existe um consenso entre os pesquisadores da educação que a arte é 

importante dentro da escola, porque é importante fora dela (GUERRA, MARTINS, 

PICOSQUE, 2004; FERRAZ E FUSARI, 1999), o presente artigo pretende suscitar discussão 

relativa ao ensino da arte e sua incursão na educação não formal como laço ao unir escola e 

museu de arte para a tão conclamada formação estética-cultural. Para tanto, recorremos aos 

anais do CONFAEB, Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil, 

observando as principais perspectivas das pesquisas em arte em espaços de educação não 

formal como os museus do último ano. Por fim, reforçaremos a importância dos museus de 

arte como o MARCO na formação artística do Estado, faremos o registro da visita mediada e 

da oficina plástica realizada pelos arte educadores do Programa Educativo do MARCO com 

os alunos e professores do Colégio Oswaldo Tognini de Campo Grande-MS em maio de 

2017, a fim de evidenciar a importância e o fortalecimento desses espaços de educação não 

formal através das obras de uma das artistas plásticas mais importantes do Estado, Lídia Baís, 

cujo precioso acervo é salvaguardado pelo MARCO e objetivo principal do agendamento 

realizado pela equipe docente do colégio.  
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Arte educação em Museus: O que apontam as pesquisas 

Para elucidar as produções acadêmicas no campo da arte educação em espaços de 

educação não formal como os museus de arte, foi realizada uma busca por produções nos 

anais do CONFAEB (Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil), 

disponíveis pela federação no último ano, isto é, os anais de 2014, pois os de 2015 o conteúdo 

não está disponível no site da FAEB (Federação de Arte Educadores do Brasil) e 2016, 

nenhuma pesquisa foi encontrada, tendo por base palavras-chave como: arte-educação, 

mediação, museus de arte. O quadro a seguir apresenta as 07 produções encontradas:   
Quadro 1: CONFAEB 2014 

Pesquisador Ano Título 

ALENCAR, Valéria Peixoto de  
 2014 

Arte para ver a história, 
história para falar da arte: 
Arte/educação em museus 

históricos, práticas possíveis 
 

BLANCO, Maria Cristina 2014 

A Obra do Artista Lasar 
Segall no Acervo do Museu 

Casa da 
Xilogravura e a Formação de 

Professores 
 

BLANCO, Maria Cristina 
Blanco 

 
2014 

O Espaço Museológico como 
Gerador de Poéticas na 

Formação de 
Professores no Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
 

MATTOS, Ivana de Macedo; 
REBOUÇAS, Moema Martins 2014 

Museu e Escola: Espaços de 
Sentidos 

 

OLEGÁRIO, Joseph da Silva; 
SILVA, Fábio Tavares 2014 

Estágio Supervisionado em 
Ensino das Artes Visuais: 

Experiência no Museu de Arte 
Vicente Leite. 

PANNUNZIO, Maria Inês 
Moron  2014 

Diálogos Poéticos: o Museu e 
a Escola 

 

ROSSI, Maria Helena  2014 

Subsídios para a Mediação em 
Museu de Arte: A Coleção 

Preparação 
 

                          Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A produção de (ALENCAR, 2014) apresentou um estudo de campo realizado no 

Museu Paulista a partir das avaliações respondidas por professores que levaram seus alunos à 

visita educativa, a fim de saber as razões da escolha desse museu (haja vista a pouca procura) 

bem como discutir as expectativas de professores de arte diante de uma narrativa visual numa 

exposição histórica.  

O artigo de (BLANCO, 2014) evidenciou a importância da obra do artista Lasar Segall 

no contexto da História da Arte Brasileira, contribuindo significativamente para elaboração de 

do material educativo online destinado à formação dos professores de Artes Visuais do Museu 

Casa da Xilogravura em Campos do Jordão com obras do artista modernista, levantando 

reflexões do ensino com tecnologia. 

O trabalho de (BLANCO, 2014) teve por finalidade refletir sobre experiências 

realizadas com um grupo de alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade 

Anhanguera da cidade de Taboão da Serra/São Paulo. Blanco destaca a importância de tais 

atividades para a formação docente no campo das Artes Visuais e como estes locais podem 

ser geradores de poéticas. 

As pesquisadoras (MATTOS e REBOUÇAS, 2014) apresentaram a investigação de 

mestrado “Museu e escola: espaços de sentidos” (UFES), objetivando compreender como o 

Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) atua na produção de sentidos dos estudantes, a 

partir das relações estabelecidas com a escola, e como o museu compreende a arte e a escola 

como destinatária de suas ações de forma a enriquecer as pesquisas de Arte/Educação e as 

ações educativas em museus de arte. 

A pesquisa de (OLEGÁRIO e SILVA, 2014) apresentou a experiência vivida no 

Museu de Arte Vicente Leite em Crato/Ceará a partir do Estágio Supervisionado em Ensino 

das Artes Visuais nos meses de abril a julho de 2014 onde foi possível evidenciar discussões, 

sobre o que é um museu, como se organiza, dificuldades em mantê-lo em atividade, em 

virtude do museu supracitado se encontrar em reformas há mais de cinco anos, 

impossibilitando a realização de exposições.  

O projeto de pesquisa de (PANNUNZIO, 2014) por intermédio de um estudo de caso 

analisou os resultados de uma visita de alunos ao Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba 

(MACS) com o objetivo de avaliar se a visita mediada desperta a sensibilidade estética 
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contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem na escola. A pesquisadora conclui a 

importância tanto do contato dos alunos com as obras de arte quanto da mediação 

comprometida com o processo educacional. 

A pesquisadora (ROSSI, 2014) abordou um estudo sobre o material de apoio à 

mediação em artes visuais: Coleção Preparação, elaborado para auxiliar as visitas do público 

aos museus de Curitiba/PR. O artigo apresenta o contexto da mediação em arte no Brasil no 

que tange à produção de materiais educativos bem como o histórico a respeito à valorização 

dos programas presente nos museus.  

As sete pesquisas, portanto, encontradas nos anais do CONFAEB reforçam no seu 

bojo a importância de estreitar os caminhos entre escola e museus não apenas para formação 

de público apreciador de arte, mas falam, contudo, da importância de uma educação estética 

conduzida por uma mediação comprometida quer seja por professores no interior da escola 

como os programas educativos no interior dos museus, como será evidenciado a seguir, nas 

ações educativas realizadas pelo MARCO através da visita mediada com obras de seu acervo. 

MARCO: Acervo e História 

O MARCO tornou-se, ao longo de seus 25 anos de história, palco de importantes 

exposições, revelou artistas para o cenário nacional e internacional, sendo considerado centro 

de referência para as artes plásticas em Mato Grosso do Sul. Inaugurada em 2002, a nova sede 

do MARCO deu novo impulso ao movimento artístico do Estado dadas as possibilidades da 

organização de calendários anuais com um número maior de exposições e estreitando ainda 

mais o diálogo com outras regiões do país e da América do Sul. Ao longo de toda sua 

trajetória o MARCO produziu mais de 450 exposições de cerca de 400 artistas totalizando um 

público de 150.000 visitantes.  

O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul – MARCO, unidade da 

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, teve origem na Pinacoteca Estadual, com 

prêmios aquisitivos dos salões de arte, realizados a partir de 1979, além de doações de artistas 

e particulares. Em 1984 este acervo já contava com 230 obras. As doações, principal forma de 

aquisição de obras, são feitas basicamente por artistas, famílias e colecionadores.  
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Este vasto e significativo acervo contempla uma coleção com mais de 1500 obras nas 

mais diversas linguagens: pinturas, esculturas, objetos, fotografias, desenhos, gravuras e uma 

coleção especial com todo o acervo (diários, fotografias, pinturas e documentos) de Lídia 

Baís, uma das pioneiras das artes plásticas modernas do Estado e Ignês Corrêa da Costa, aluna 

de Portinari com quem colaborou em obras como os murais azulejados e os paineis do 

auditório do Palácio Gustavo Capanema, no Rio, além da igreja da Pampulha em Belo 

Horizonte. Entre as obras de artistas sul-americanos no acervo do MARCO, estão os 

argentinos Fernando Suárez (pintura) e Maria Perez Sola (gravura) e os fotógrafos paraguaios 

Luiz Vera e Juan Britos. Da região Centro Oeste possui obras de Divino Sobral, Darlan Rosa, 

Gervane de Paula, Omar Franco, Glenio Lima, Elder Rocha, Marcelo Solá, Maria 

Guilhermina e Marina Boaventura. Vale destacar entre os artistas sul-mato-grossenses as 

pinturas da importante série “Divisão do Estado” de Humberto Espíndola, as gravuras de 

Vânia Pereira e Roberto De Lamônica, a pintura abstrata de Wega Nery, a primeira artista 

plástica do Estado a expor fora do país.  

O MARCO conta ainda com uma coleção de 14 obras de artistas brasileiros doada por 

Pietro Maria Bardi. Trinta xilogravuras de Oswald Goeldi. Vinte e cinco gravuras do Projeto 

Bozano Arte e Natureza, composto por um conjunto de 25 gravuras da ECO ART com nomes 

como Beatriz Milhazes, Daniel Senise, Flávio Shiró, Carlos Vergara, Siron Franco e Tomie 

Ohtake. Em 2008 foi contemplado na 2ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça com obras de 

três importantes artistas de relevância para a arte local, Wega Nery, Ignês Corrêa da Costa e 

Jorapimo. Em 2013 o acervo do museu foi contemplado com 64 gravuras em cliché-verre de 

Alex Cerveny premiado pela 5ª Edição do Prêmio Marcantonio Vilaça/Funarte. Por meio do 

acervo do MARCO é possível traçar um panorama histórico e iconográfico das artes plásticas 

sul-mato-grossense. 

Lídia Baís: a mulher, a artista e a visionária 

Lídia Baís é uma das mais importantes figuras femininas das artes plásticas de Mato 

Grosso do Sul. Entre seus inúmeros méritos está a sua luta em se fazer arte apesar das 

limitações que sua terra natal a impusera. De família italiana, nasceu em 1901 em Campo 

Grande quando esta era apenas um vilarejo. Inquieta e curiosa desde criança, seu pai, 
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Bernardo Franco Baís, percebeu em Lídia um talento especial “[...] esta filha não é para ficar 

em casa [...]” (TRINDADE, s/d, p.10) dizia.  

Desejosa de livrar-se de seu isolamento cultural e com o apoio inicial de sua família, 

Lídia Baís começou no Rio de Janeiro seus estudos em pintura com o célebre Henrique 

Bernardelli e são desta fase suas obras mais acadêmicas, embora flertasse com as novidades 

trazidas pela Semana de Arte Moderna em São Paulo, o que é evidenciado no conjunto de sua 

obra. Com a sua viagem à Europa em 1927, Lídia entrou em contato com grandes pintores e 

conheceu Ismael Nery, considerado o primeiro artista surrealista do Brasil, cuja obra e 

amizade a influenciariam para sempre. De volta ao Rio de Janeiro retoma seus estudos com os 

irmãos Bernardelli e Osvaldo Teixeira e realiza exposição individual na Policlínica do Rio em 

1929. 

Incompreendida e sob pressão da família retorna a Campo Grande, onde restavam às 

moças os afazeres domésticos e o casamento. Suas ideias e seus trabalhos iam além da 

compreensão e da sensibilidade do povoado “[...] Onde ir? Trocar ideias com quem? Conviver 

com quem nesta terra, onde ser artista plástica é pecado? Fazer o que nessa aldeia? [...]” 

(TRINDADE, s/d p. 23), reclamava em seus diários.  

Sentindo-se enclausurada deu início a pintura de alegorias no sobrado de sua família. 

Com a morte trágica do pai e um ambiente cultural hostil, Lídia se enfraquecia dia após dia. 

Buscava em Deus, no mistério dos astros e em questões existenciais o impulso para suas telas. 

Seu mundo abstrato e o universo de suas emoções, expostos no conjunto de escritos, diários, 

desenhos e pinturas, são documentos reveladores de muitas Lídias. A sua busca incessante por 

uma estética própria e pelo sentido do mundo faz de Lídia uma artista insaciável.  

Nas religiões buscou também o conforto, e da arte, que entendia como essencial e 

sagrada, desejava a liberdade. Determinada e guerreira buscou apoio para implantar um 

museu de arte em uma Campo Grande sem luz elétrica. A dimensão política e a ousadia deste 

ato de Lídia em plena década de 1950 não podem ser ignoradas, segundo (ROSA, 

MENEGAZZO e RODRIGUES, 1992). Não chegou a concretizar o sonho do Museu Baís, 

mas nunca deixou de acreditar na importância e na força da arte. Hoje, sua profecia está sendo 

cumprida a passos lentos graças aos esforços de pessoas, que como Lídia no passado, lutam 

para que a arte e a cultura sejam consideradas fundamentais na construção de uma sociedade. 
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Resignou-se a sua terra natal cerrada em si mesma, porém tinha esperança na 

compreensão futura de sua obra. Morreu no dia 19 de outubro de 1985, com esclerose e 

sozinha em uma casa repleta de animais e obras de arte encaixotadas, com poucas companhias 

fieis, entre elas a de sua sobrinha Nely Martins, que antecipando o futuro, promoveu 

exposições quando a artista ainda estava viva e, com a ajuda de familiares, organizou e doou 

todo seu acervo à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.  

A preocupação da artista em seus últimos anos de vida era sobre o destino que seria 

dado a seus trabalhos. O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul salvaguarda, 

desde 1991, o acervo de Lídia Baís. Mais que guardar, a profecia de Lídia revela que há de se 

buscar novos caminhos de entendimento e divulgação de sua obra e vida. A iniciativa do 

CONFAEB 2017 é mais uma dessas ações, pois dá destaque a uma das personagens mais 

instigantes e complexas da história iconográfica sul-mato-grossense. 

Uma vivência plástica por meio da obra Autorretrato (simboliza a Trindade): 

A visita mediada do MARCO é oferecida gratuitamente pelo Programa Educativo, 

através de agendamento prévio por telefone. As visitas são oferecidas para grupos ou escolas 

que conhecerão as exposições em cartaz (temporárias) incluindo a exposição de Longa 

Duração. Chegando ao museu os visitantes são recebidos pelos arte educadores que, 

inicialmente, esclarecem sobre os procedimentos de visitação, acompanhando em seguida 

para as salas de exposições, estimulando o exercício de leitura das obras, não apenas dando 

respostas, mas também instigando perguntas, problematizando e mobilizando o potencial de 

cada um em torno da obra de arte. Após a visitação, quando previamente combinado, os 

visitantes (neste caso, apenas grupos de escola) participam de oficinas que propiciam 

vivências plásticas. 

No dia 18 de maio de 2017, no período matutino, 17 alunos do Colégio Oswaldo 

Tognini de Campo Grande/MS participaram da visita mediada do Programa Educativo do 

MARCO a fim de conhecer a Segunda Temporada de Exposições do MARCO 2017 com as 

mostras: Olhar da Garça, pinturas da artista Jussara Stein (MS); Bachelard Catu uma 

Prolepse, assemblagem do artista Wagner Thomaz (MS); Atelier, esculturas do artista Marcos 

Rezende (MS); Liames, instalação das artistas Cristhina Bastos e Kyria Oliveira (ES) bem 
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como o acervo de Longa Duração, composto pelas obras de Lídia Baís, objetivo principal do 

agendamento da escola.  

Após a visita mediada do Programa Educativo que também contou com a participação 

da artista Jussara Stein (Fig.1), os alunos foram conduzidos até às salas de oficina do museu. 

A leitura da obra de Lídia e suas características foram retomadas e cada participante recebeu 

uma folha de papel vegetal tamanho A4, lápis, borracha, giz de cera e uma impressão 

contendo a imagem da obra (Fig.2). Cada participante realizou seu autorretrato utilizando 

como ponto de partida os elementos representados na obra. Para isso, colocaram a folha de 

papel vegetal sobre a imagem impressa para desenhar (Fig. 3), pensar em suas características 

físicas, colorir seu autorretrato e ao mesmo tempo ficar, cara a cara com Lídia. Assim como a 

artista, os participantes representaram a trindade ao desenhar elementos que sintetizam as 

narrativas da trajetória pessoal de cada um (Fig. 4).  
 

Fig. 1. Mediação com a artista Jussara Stein                          Fig. 2. Imagem da obra: Autorretrato (Trindade)                        

                                                                                              
                  Fonte: Acervo do autor                                                  Fonte: Acervo do autor 
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                Fonte: Acervo do autor                                                                   Fonte: Acervo do autor  

Os Programas Educativos presentes nos museus são sem dúvida, por intermédio da 

mediação às salas de exposição, a força motriz que constitui as tessituras das tramas que 

envolvem visitante, obras de arte e artistas, desta forma (FERRAZ e FUSARI, 1999, p. 18) 

consideram que:   
“[...] os componentes que se articulam no processo artístico: os autores/artistas são 
pessoas situadas em um contexto sócio-cultural criadores de produtos ou obras 
artísticas a partir da história de seus modos e patamares de sensibilidade e 
entendimento da arte; os produtos artísticos/obras de arte são trabalhos que 
sintetizam modos e conhecimentos artísticos e estéticos de seus autores, tem uma 
história e situam-se em um contexto sócio-cultural; a comunicação/divulgação são 
diferentes práticas de apresentar, expor, veicular, mediar as obras artísticas, as 
concepções estéticas e a arte entre as pessoas na sociedade ao longo da história 
cultural; o público/espectadores são pessoas também situadas em um tempo-espaço 
sócio-cultural no qual constroem a história de suas relações com as produções 
artísticas e com seus autores em diferentes modos e patamares de sensibilidade e 
entendimento da arte (FERRAZ e FUSARI, 1999, p. 18). 

  
Logo uma mediação atenta é fundamental para o aprofundamento das práticas de uma 

educação em arte continuada de maneira a observar como ela se relaciona e viabiliza valores 

sociais e concepções estéticas.  

Considerações Finais 

Os museus são considerados locais férteis para o estímulo de uma aprendizagem 

estética significativa por lançarem reflexões críticas e interpretativas sobre a 

contemporaneidade. Dada à organização dos Programas educativos em seu interior, há muito 

Fig. 3. Imagem da obra: Autorretrato (Trindade)                       Fig. 4. Mediação com a artista Jussara Stein 

1584



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

tempo, esses espaços deixaram de ser apenas locais de salvaguarda se tornando ponte a 

interligar escola em prol de uma educação estética do olhar, vivências plásticas e a busca por 

um novo fazer.  

As pesquisas encontradas nos anais do CONFAEB reforçam a importância de estreitar 

os caminhos entre escola e museus não apenas para formação de público apreciador de arte, 

mas sobretudo da importância de uma educação estética conduzida por uma mediação 

comprometida quer seja por professores no interior da escola como os programas educativos 

no interior dos museus. Desta forma, o MARCO, através de suas atividades cumpre 

fundamental papel educativo, democratizando o acesso à arte e aos bens culturais, 

posicionando-se como importante centro de formação e fomento cultural como evidenciado 

pela vivência plástica através de uma das artistas modernistas mais importantes, Lídia Bais. 

A arte é fundamental dentro da escola, principalmente porque é fundamental fora dela, 

é conhecimento historicamente construído pelo homem ao longo de toda a sua trajetória. 

Valorizá-la dentro e fora das escolas e das academias é preceito fundante para qualquer nação 

que tenha pretensões de obter valores culturais de modo a oferecer a todos uma ampla 

educação estética.  
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Resumo 
 
Este trabalho relata a proposta da inclusão do estudo da flauta doce como instrumento 
facilitador de aprendizagem nas aulas de Percepção Musical do Centro Estadual de Educação 
Profissional em Música, localizado na cidade de Salvador, Bahia. As turmas contempladas 
são do primeiro e segundo anos técnicos do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
com alunos na faixa etária entre 15 e 18 anos de idade. Ao ingressar no curso técnico de 
instrumento musical, estes alunos elegem um dos instrumentos ofertados pelo CEEP Música 
para sua principal dedicação e formação como instrumentista, desenvolvendo seu estudo por 
quatro anos. Neste ano letivo de 2017, durante as aulas de percepção musical, adotamos a 
prática da flauta doce como segundo instrumento de estudo para que esses alunos tivessem a 
oportunidade de internalizar melodia e ritmo de forma prática, auxiliando a afinação nas 
práticas de solfejo. O estudo da música, portanto tem se desenvolvido não só pela escuta e 
vocalização dos caminhos já normatizados da percepção, mas também e inclusive pelo estudo 
de um instrumento suplementar melódico e pela composição para duos e trios criadas pelos 
próprios alunos a partir de solfejos dados previamente ou ditados. A relação construída entre 
os estudantes no processo de aprendizagem em cada apresentação de trabalhos tem se 
fortalecido substancialmente, independente das atividades regulares promovidas, uma vez que 
já escrevem suas próprias composições para grupos de instrumentos distintos, além de as 
executarem na flauta doce. Este modelo de aula de percepção desenvolvido no CEEP em 
Música tem sido um diferencial na relação ensino-aprendizagem dado pela ênfase na 
composição e prática instrumental. O resultado final é a formação de uma orquestra escolar 
onde reuniremos todos os alunos das séries subsequentes com arranjos para música popular 
brasileira. 
 
Palavras-chave: Educação musical. Composição. Ensino coletivo 

                                                 
1 Mestranda em Artes pelo programa PROFARTES – UFBA. Professora da rede pública do Estado da Bahia no 
Centro Estadual de Educação Profissional em Música. É professora de Percepção, Flauta Doce e Violão. 
judith.leite@gmail.com 
2 Mestranda em Artes pelo programa PROFARTES – UFBA. Diretora da rede pública do Estado da Bahia no 
Centro Estadual de Educação Profissional em Música, professora de Violão, Regência e Coral. 
cristinamcnascimento@gmail.com 
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Introdução 

Centro Estadual de Educação Profissional em Música foi renomeado pela Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia conforme portaria D.O. 17/05/2017. Antes desta data era 

Centro Estadual de Educação Profissional em Artes e Design desde a sua criação em 23 de 

junho de 2005 ofertava cursos do eixo técnico de Produção Cultural e Design. Por termos um 

corpo docente em sua maioria formado por professores licenciados em música, a oferta dos 

cursos de instrumento musical, documentação musical e canto prevaleceram sobre os cursos 

de comunicação visual e artes visuais. Deste modo a superintendência da educação 

profissional entendeu ser necessária a adequação do nome institucional relacionado a linha de 

atuação e especificidade dos cursos ofertados. Portanto, a partir da publicação oficial de maio 

deste ano, somos exclusivamente um centro de música, que oferta cursos técnicos de 

instrumento musical e canto nas modalidades integrado ao ensino médio, subsequente e 

PROEJA.  É oportunidade da educação técnica pública em música para estudantes que 

residam em Salvador e região metropolitana.   

Atualmente os estudantes do CEEP Música cursam quatro anos para obterem a 

conclusão do curso técnico de nível médio e além das disciplinas da base comum que compõe 

a matriz curricular nacional, também cursam disciplinas técnicas que compõem sua formação 

em música como percepção e teoria musical, prática de instrumento, canto coral, prática de 

conjunto e história da música. Não fazemos testes de habilidade específica para o ingresso no 

curso técnico integrado, portanto são aceitos estudantes que nunca tiveram nenhuma 

experiência com instrumentos musicais ou aulas de música de qualquer natureza. Os jovens 

matriculados têm apenas que se identificar com algum instrumento musical e ter a vontade de 

aprender e se especializar naquele instrumento escolhido, além de serem egressos do ensino 

fundamental. Eventualmente contamos também o ingresso de estudantes que já tem alguma 

iniciação musical ou já tocam qualquer instrumento, mas esse fato não o privilegia nem 

elimina etapas do aprendizado. Todos que são matriculados nos cursos técnicos em quaisquer 

modalidades, têm que cumprir todo o programa e etapas dos cursos.   

 O ensino médio integrado ao técnico é ofertado pelo CEEP em Música há apenas 7 

anos. Nossa experiência com cursos técnicos estava voltada para a modalidade subsequente 
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com jovens e adultos que já haviam concluído o ensino médio. Para este público específico é 

aplicado um teste de seleção, avaliando aptidões instrumentais e vocais dos candidatos às 

vagas. Desde a implantação da modalidade integrada ao ensino médio, identificamos que a 

metodologia utilizada para este público não poderia ser replicada da mesma forma que a 

desenvolvemos com as modalidades já existentes, justamente pelas diferenças de faixa etária e 

pela pouca experiência e vivência nas práticas musicais, além de habilidades técnicas pouco 

desenvolvidas. Portanto ao ofertamos um curso técnico para jovens egressos do ensino 

fundamental e sem a exigência de um teste de seleção, numa modalidade de ensino onde 

disciplinas da base comum dialogam com as disciplinas técnicas, julgamos ser relevante 

elaborar e reformular uma metodologia própria de ensino da música para que pudéssemos 

suprir as necessidades básicas da falta da iniciação musical nestes alunos. Esta musicalização 

deverá ser vivenciada durante o curso técnico de música. 

As aulas das disciplinas técnicas acontecem uma vez por semana com duração de 100 

minutos cada, de forma distinta e com professores variados. A matriz curricular foi elaborada 

para que o estudante de música, tivesse durante a semana de aulas, disciplinas da base comum 

e disciplinas da área técnica bem distribuídas, com tempo suficiente para que fossem 

desenvolvidas atividades teóricas e práticas previamente planejadas. Percepção musical é uma 

disciplina teórico/prática da área técnica que executa e exercita na prática, os conteúdos 

estudados em teoria da música. É o espaço criado para que teoria e prática façam suas 

conexões de leitura rítmica, solfejo e ditado melódico sempre construindo uma relação prática 

com os conteúdos abordados na construção do conhecimento com elementos da teoria 

musical.  

 No entanto, pelo perfil dos estudantes que ingressam na escola no primeiro ano 

técnico e isso vai se refletindo nos anos subsequentes, reformulamos a metodologia utilizada 

nas aulas de percepção e incluímos o estudo da flauta doce como um instrumento facilitador 

da aprendizagem musical nestas aulas. Com este estudo prático proporcionamos a estes 

estudantes iniciantes a identificação dos sons das notas musicais, a execução de ritmos e 

melodias além do reconhecimento da altura das notas e dos seus tempos e durações.  
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Experimentar, perceber e fazer música na prática com os elementos teóricos estudados é 

vivenciar o estudo da música. Conforme Penna (2012) 

Em lugar da acomodação, que leva a repetir sem crítica ou questionamentos os 
modelos tradicionais do ensino da música, faz-se necessário a disposição de buscar e 
experimentar alternativas de modo consciente. (PENNA, 2012, p.28) 

 As aulas de Flauta Doce para a turma do 1º ano, acontecem no horário oposto ao 

horário regular das aulas uma vez por semana, visto a necessidade de dar uma atenção maior 

para que estes estudantes saibam tocar o instrumento. As flautas são doadas através de 

campanhas entre amigos e ex-alunos que contribuem para sua aquisição. Este benefício está 

diretamente relacionado ao interesse do estudante em participar das atividades letivas e das 

formações de grupos propostos pela escola. A maioria dos estudantes elege outro instrumento 

musical para dedicação principal. A Flauta Doce tem ajudado de maneira significativa no 

desenvolvimento da percepção auditiva, tem facilitado o entendimento sobre os elementos da 

teoria musical auxiliando a compreensão da estrutura da música, suas diversas e distintas 

formações instrumentais e os caminhos harmônicos utilizados nos arranjos propostos para o 

grupo.  

Este é um processo referente ao aprendizado musical que o estudante deveria 

efetivamente desenvolver para aprender a pensar música de forma completa com todas as suas 

conexões. Desenvolver uma metodologia diversificada e adaptada às necessidades e 

dificuldades de cada estudante ou grupo do curso técnico de instrumento musical do CEEP 

em Música é o desafio proposto neste trabalho para que tenhamos um melhor aproveitamento 

dos estudos musicais realizados em sala de aula e fora dela. 

Desenvolvimento 

Todo desenvolvimento deste trabalho se deu com a intenção de reformular o ensino da 

percepção musical, tornando as aulas mais reais e próximas, palpáveis até por serem as notas 

tocadas num instrumento de sopro de fácil manuseio e menos distanciadas do entendimento 

de cada estudante, que nunca tiveram a oportunidade de estudar música. Conforme Penna 

(2012) 
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Sendo assim, na medida em que formos capazes de ampliar a nossa concepção de 
música, estaremos em sintonia com esse projeto de democratização no acesso à arte 
e à cultura, contribuindo para a sua efetiva construção. (PENNA, 2012, p. 28) 

  
Tentamos reorganizar também nossa prática docente que vem reproduzindo uma 

mesma forma de ensinar música quase que automática. As aulas teóricas são pensadas e 

planejadas para dar suporte a prática do instrumento. O objetivo é formar o instrumentista 

para que desempenhe sua função de forma consciente e crítica com técnica e maturidade 

instrumental desenvolvidas. Com esta didática de experimentar na prática do instrumento, 

neste caso a flauta doce, as melodias e ritmos dados em sala de aula, estamos refletindo junto 

com estes estudantes, novas possibilidades de estudos, de aulas, de atividades e de formas de 

se estudar música. Em Práticas de Ensinar Música, publicação organizada por Mateiro e 

Souza (2009), o conceito do professor reflexivo tem origem no séc. XX onde já se destacava a 

importância de valorizar a reflexão do professor com a sua prática, em oposição a tendência 

behaviorista, tecnicista e reprodutora de prática docente (Zeichner,1993). 

 
 (...) com o termo ensino reflexivo não pretendo dizer que os professores devem 
refletir apenas sobre o modo como aplicam nas suas salas de aulas as teorias geradas 
noutros sítios. Aquilo que falo é de os professores criticarem e desenvolverem as 
suas teorias práticas à medida que refletem sozinhos e em conjunto na ação sobre a 
ação, acerca do seu ensino e das condições sociais que modelam as suas 
experiências de ensino. (Apud. MATEIRO E SOUZA, 2009, p.69) 
 

  

Dentro de todo este contexto de renovação, que nos leva a reflexão e a procura de 

como realizar aulas de percepção de uma forma inovadora e real, considerando os saberes 

desses estudantes que fazem parte desta turma de vinte e seis alunos, com toda a sua 

heterogeneidade é que incluímos a metodologia do ensino coletivo de instrumento musical. 

Esta metodologia de ensino vem crescendo e se consolidando por vários motivos, desde o 

número reduzido de professores de música para atuar nas escolas regulares devido a inclusão 

da música como disciplina obrigatória, até para buscar uma forma mais democrática de se 

ensinar música contemplando estudantes de todos os níveis, num mesmo horário e local, quer 

eles já toquem ou não. Conforme Cruvinel (2003) 
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...através de uma educação musical transformadora, os alunos poderão vivenciar 
novas experiências tanto no âmbito individual quanto no coletivo, procurando 
conhecer seus mundos interiores e exteriores, uma vez que o processo de 
socialização musical é uma importante ferramenta para que os alunos entendam de 
maneira mais sensível e crítica a realidade no qual estão inseridos. 
(CRUVINEL,2003, p. 1) 

Para Tourinho (2007), ainda sobre as vantagens do ensino coletivo,  

...no ensino coletivo de instrumento musical todos trabalham juntos e se ajudam 
mutuamente sob a supervisão do professor e quem sabe mais ajuda quem sabe 
menos, uma clara alusão ao estilo de trabalho colaborativo também usado pela 
escola da Ponte. (TOURINHO, 2007 p.5) 

Entendemos que através dessa iniciativa de unir metodologias e métodos resultantes 

de reflexões e estudos acerca da melhor maneira de se ensinar música, buscamos desenvolver 

junto aos nossos estudantes, formas mais adequadas ao desempenho musical dessa turma que 

tomamos por base e replicar nos anos posteriores com os estudantes que virão, observando 

suas características próprias. 

  

Das aulas de percepção e composição do primeiro ano técnico... 

  

Resolvemos ampliar as possibilidades da escuta musical e além de estudar o som das 

notas e ritmos na flauta doce, estimular a criação de melodias simples, em graus conjuntos 

inicialmente e com fórmulas de compasso já dadas e estudadas em sala de aula. As atividades 

foram iniciadas durante o período das aulas para que pudéssemos tirar dúvidas sobre os 

elementos musicais que compõem uma partitura, como as figuras de tempo, notas na pauta, 

intervalos entre as notas musicais mais próximos e extensão do instrumento, neste caso, das 

flautas doce soprano e contralto. Mesmo que estudem outros instrumentos como principal, 

preferiram escrever para flauta doce pelo acesso que o instrumento proporciona e pela 

facilidade de manuseio enquanto se cria uma melodia. 

 Depois que compuseram a primeira melodia em dez compassos e posteriormente a 

executaram, foi sugerida a composição de uma segunda melodia para acompanhar a primeira. 

Inicialmente não foi proposta desta atividade estudar formas de composição, mas sim escutar 
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e perceber os intervalos que as melodias tocadas juntas proporcionavam. Nesta segunda etapa 

além de escrever as duas melodias, precisavam de um colega de sala para executarem suas 

composições a duas vozes. 

 Jamais imaginamos que pudéssemos promover o desenvolvimento de tantas 

habilidades em tão pouco tempo. Esta proposta se iniciou neste ano letivo de 2017. No 

primeiro semestre agimos como estávamos acostumados a trabalhar percepção musical ao 

longo destes 12 anos de criação da escola e apenas no segundo semestre desse mesmo ano, 

reformulamos nossa metodologia nas aulas de percepção musical. Com esta forma de ensino 

os estudantes compreenderam melhor o conceito e a definição de altura de notas, tempo de 

duração de figuras, intensidade do som, sons graves e agudos, melodias em graus conjuntos e 

seus significados na prática. Executam melodias tocando flauta e desenvolveram bem a leitura 

de partitura à primeira vista. Tocam um instrumento de fácil manuseio, transporte e aquisição. 

Tocar flauta doce não necessariamente elimina a possibilidade de se tocar outro instrumento 

como também no meio desse processo, 8 alunos se perceberam flautistas e decidiram fazer da 

flauta doce seu instrumento principal. Foram muitas descobertas interessantes em todo este 

novo processo de aprendizagem. 

Dois alunos, dois arranjos...  

Elegemos dois alunos do primeiro ano técnico integrado que nunca estudaram música 

ou tiveram a intenção de ingressar numa escola regular de música, para exemplificar este 

relato de forma concreta. É importante salientar ainda que a metodologia utilizada com o 

estudo da flauta doce nesta turma, tem sido uma oportunidade de transformação na vida 

desses jovens. Infelizmente ainda temos preconceito em relação ao estudo da flauta doce por 

este instrumento estar associado a musicalização de crianças, talvez por isso, pouquíssimos 

alunos a elegem como seu instrumento principal de estudo.  Com esta possibilidade de estudo 

da flauta doce, todos tiveram a oportunidade de estudar dois instrumentos com repertórios 

distintos, logo são dois repertórios variados a serem estudados. Mais prática, menos teoria. 

A aluna Graziela (flauta soprano) e o aluno Breno (flauta contralto) estudam violão 

como instrumento principal, mas ao receberem as flautas, tiveram uma dedicação especial e 
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compreenderam o sentido da aplicabilidade deste instrumento nas aulas de percepção. 

Compuseram um duo para flautas, contemplando conteúdos da teoria musical estudados em 

sala de aula de forma consciente, adequada ao grau de desenvolvimento técnico de cada um, e 

de forma correta na escrita e execução da peça. Compasso simples, intervalos simples, 

melodia simples e tudo estava certo. Harmoniosamente correto. Conteúdos compreendidos. 

 

Das aulas de percepção e composição do segundo ano técnico... 

 

 Com a turma de segundo ano o aprendizado se deu de forma diferenciada, mas não 

menos produtiva.  São estudantes que já tem uma caminhada no estudo da música e conhecem 

os elementos musicais, já leem partituras, tocam seus instrumentos principais escolhidos, mas, 

ainda tinham dificuldades em solfejo e ditado musical. 

 Utilizamos a mesma metodologia de introdução ao estudo da flauta doce soprano e 

contralto nas aulas de percepção. Ensinamos as posições das notas nas flautas e seguimos 

tocando melodias já escritas à duas vozes. Durante as aulas de percepção também fazíamos 

ditados melódicos tocados na flauta pela professora para que escrevessem e o resultado foi 

crescendo satisfatoriamente de forma gradativa, com a identificação das notas através do som 

produzido pelo instrumento. Conseguiram, com esta prática, melhores resultados nos ditados 

melódicos. 

 Propusemos então, como aos estudantes do primeiro ano técnico, a composição de um 

arranjo de uma melodia previamente conhecida: “O Cravo brigou com a Rosa”. Canção de 

domínio público que agradou a todos assim que a executaram na flauta doce. 

 Esta turma é composta por 12 estudantes que resolveram fazer o arranjo em conjunto 

para que todos tocassem e participassem da criação. Utilizaram na sua maioria as flautas 

doces da aula de percepção e incluíram também seus instrumentos principais de estudo. Foi 

escrito pelos próprios estudantes do segundo ano técnico para os seguintes instrumentos: 

flautas doce soprano e contralto, violão, viola, contrabaixo acústico e teclado.  Objetivo 

alcançado com sucesso.  
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 A formação da Orquestra 

 

A formação da orquestra dos alunos do CEEP em Música, nasce então com o objetivo 

não só de aprofundar o aprendizado musical, mas também de criar maior vínculo entre as 

quatro séries da comunidade escolar. Apesar da proposta das aulas de Percepção Musical com 

flauta doce serem com as turmas de 1º e 2º anos, na orquestra, todas as quatro turmas do 

ensino médio estão envolvidas, mesmo que nas turmas de 3º e 4º anos técnicos participem os 

jovens músicos com seus instrumentos principais. Para tocar na orquestra é necessário o 

comprometimento do estudante em todas as disciplinas de forma responsável e consciente, 

sem atribuir menor importância a qualquer uma delas. 

O núcleo maior da Orquestra será o naipe de flautas doces sopranos e contraltos que 

estão se desenvolvendo nas aulas de percepção musical. O primeiro arranjo escrito para o 

CEEP veio de uma melodia anônima que chamamos de “Melodia em Sol”. Essa pequena 

melodia foi usada anteriormente numa experiência de orquestra sinfônica no projeto “Cidade 

do Saber” que fica em Camaçari, cidade industrial localizada a 46,4 km de Salvador na região 

metropolitana. 

Para o CEEP, tivemos que fazer uma adaptação em função ao número de alunos da 

escola sem perdermos, portanto, a ideia central da peça que tem predominância nos graus 

conjuntos e intervalos de terças.  Uma melodia simples, e por isso mesmo melodicamente 

sensível aos ouvidos dos músicos iniciantes.  

                    A                                                                                                                        

 
       B 

 
 

No arranjo para o CEEP, usamos as Flautas Doces Soprano 1 e 2, Flauta Doce 

Contralto1, 2, 3 e 4, Violões 1 e 2, Percussão (Vibrafone e chocalhos) e Cordas (Viola e 

Contrabaixo). Existe um número maior de alunos que tocam flauta doce contralto e por isso a 
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divisão do arranjo em 4 flautas foi considerado para que todos os instrumentistas pudessem 

participar. Alguns começaram a estudar no mesmo período, outros um pouco depois, portanto 

não têm o mesmo nível técnico. Para favorecer a participação destes estudantes, consideramos 

também a dificuldade que alguns ainda têm em tocar em um grupo e principalmente participar 

de formações de grupos com número acima de dez instrumentistas, onde a partitura está cheia 

de contrapontos e ritmos diferenciados em suas vozes distintas.  

Essa melodia por ter uma natureza linear com graus conjuntos, favorece à escuta, e 

rapidamente o entendimento da sua forma. A forma A – B se repete três vezes com pequenas 

ligações de quatro compassos considerando também a introdução. Então apresenta-se da 

seguinte forma: 

Introdução 

Parte A → B → C (elo) 

    Parte A’ → B’ → C’ (elo) 

                Parte A’’→ B’’ → Casa 2 – Final 

 

O arranjo foi criado de forma que a cada repetição da melodia principal, na parte A-B, 

fossemos acrescentando outras linhas melódicas ampliando a instrumentação. Assim os 

instrumentos vão se acrescentando e executando um elemento melódico novo a cada 

repetição. 

É fundamental que a prática da orquestra seja construída de forma progressiva, ou 

seja, é preciso que cada componente perceba o movimento sonoro que a partitura estudada 

está construindo. Os sinais de repetição, as convenções dirigidas pelo professor, os elementos 

de teoria musicais devem ser continuamente reprisados, a interpretação e todos os elementos 

devem ser cuidadosamente dirigidos de maneira que tudo esteja bem ajustado ao aprendizado 

musical para uma melhor execução da peça. Essa pequena melodia foi se construindo dentro 

de cada estudante e foi o ponto de partida para todos se perceberem juntos e capazes de 

realizarem um grande trabalho. 
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Considerações finais 

O resultado das aulas de percepção com a utilização da flauta doce como instrumento 

facilitador da aprendizagem musical, foi profundamente satisfatório dado o crescimento dos 

alunos na prática da leitura à primeira vista, no desempenho consciente na performance dos 

seus instrumentos principais, no desenvolvimento da percepção e audição, escrevendo trechos 

melódicos (exercícios) e rítmicos e compondo pequenos trechos de até 12 compassos para 

dois instrumentos com consciência melódica e harmônica dos intervalos criados e executados. 

A proposta desse trabalho que foi alcançada, também resultou na troca de experiências entre 

os alunos e possibilitou além da criação da Orquestra Gema do CEEP em Música, onde 

participam estudantes de todos os níveis e séries escolares do curso técnico de instrumento 

musical, o surgimento de pequenos grupos instrumentais de variadas formações.  A 

colaboração entre os alunos na criação dos arranjos promoveu acima de tudo o espírito de 

cooperação coletiva e o entendimento da importância de tocar e crescer musicalmente juntos. 
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BANQUETE: UMA EXPERIÊNCIA ESTESIOLÓGICA  

 
Fernanda Silva Zaidan1– UFMA 

Raimundo Nonato Assunção Viana2- UFMA 
 

 
Resumo 
Este artigo descreve uma experiência estesiológica3 no contexto de um banquete elaborado por 
discentes do curso técnico em Serviços de Restaurante e Bar4, no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão, no município de Barreirinhas5-MA. Referente aos estudos 
fenomenológicos de Merleau-Ponty, apresentamos uma proposta pedagógica interdisciplinar baseada 
na corporeidade e na experiência sensível, estética e cultural do aluno, importantes ao ser humano. A 
fundamentação apoia-se numa abordagem qualitativa de caráter fenomenológico, portanto, descritiva, 
bibliográfica, de campo e experiência vivida. A professora-pesquisadora utiliza, além da prática 
docente, também os estudos de Nóbrega, Morin, Chacra, dentre outros, que refletem o processo 
educativo e a relevância das Artes Cênicas e da Gastronomia para a aprendizagem do aluno. Os 
registros foram realizados por meio de diário de bordo, relatórios, questionário, fotografias, vídeos e 
observação participante. A pesquisa está em fase de conclusão com análise dos dados coletados, a fim 
de alcançarmos os núcleos interpretativos que vão confirmá-la. 
Palavras-chave: Artes Cênicas. Docência. Estesiologia.  

Introdução 

Ser professor de Arte, na educação escolar brasileira, é um grande desafio. 

Constatamos que a Arte, quando não é considerada uma atividade supérflua, de lazer, ou 

distração das disciplinas consideradas mais importantes, é entendida como luxo, onde apenas 

crianças e jovens das classes mais favorecidas têm acesso. Essa visão faz parte tanto do 

contexto escolar, como da opinião dos próprios pais dos alunos, proporcionando um 

entendimento preconceituoso com relação à educação em Arte.  

                                                 
1 Professora de Arte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA/Barreirinhas; mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMA (PROFARTES). E mail: fernanda.zaidan@ifma.edu.br. 
2 Professor vinculado ao Mestrado Profissional em Artes-PROFARTES/UFMA. Integra-se ao quadro docente do 
Departamento de Educação Física/UFMA. E mail: raimundo.viana@terra.com.br. 
3 A estesiologia, compreendida como ciência dos sentidos (sensações físicas) e da sensibilidade (capacidade de 
perceber as sensações), é um dos conceitos presentes na obra do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-
1961), que tenta elucidar, fundado na tradição fenomenológica de Husserl, a relação originária do homem com o 
mundo (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p.179).  
4 O Curso Técnico em Serviços de Restaurante e Bar, do Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer, na forma 
subsequente ao Ensino Médio, possui desenho curricular projetado em série/módulo. O curso totaliza 
1.400horas/aula de 45 minutos, que transformadas em horas de 60 (sessenta) minutos, correspondem a 1.50 
horas/aula, conforme Projeto Pedagógico do Curso, 2011, Barreirinhas – MA. 
5 Barreirinhas, inicialmente Distrito, foi emancipada como município pela lei estadual de nº 45, de 29 de março 
de 1938. Seu nome é devido às paredes de barro situadas às margens do rio Preguiças. 
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A experiência como docente em Arte, com habilitação em Artes Cênicas, teve início 

em 2010, com aprovação em concurso público para a rede municipal de ensino em São Luís, 

Maranhão. Foram cinco anos ministrando aulas para turmas do 6º ao 9º ano, abordando 

conteúdo das quatro linguagens artísticas e atividades relacionadas ao desenvolvimento das 

emoções e criatividade. 

Em 2016, com a minha aprovação em concurso público para o cargo de professora de 

Arte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA, na cidade 

de Barreirinhas, um novo percurso começou a ser trilhado.  Em meados de outubro, assumi 

duas turmas de terceiro ano, nos Cursos Técnicos em Agenciamento de Viagens e 

Agroecologia, no turno vespertino, na modalidade integrada, para os discentes que cursam o 

Ensino Médio concomitante a formação profissional, e uma turma do Curso Técnico em 

Cozinha, do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA, no turno noturno, na 

modalidade integrada, direcionado para pessoas fora da idade escolar regular e que têm 

apenas o Ensino Fundamental.  

No primeiro semestre de 2017, trabalhei nos cursos técnicos de Agroindústria e 

Alimentos, vespertino, na modalidade integrado, com o componente curricular Arte I, e de 

Serviços de Restaurante e Bar, noturno, na forma subsequente ao Ensino Médio, com o 

componente curricular História, Arte e Cultura da Gastronomia. Sobre este último curso, 

direcionamos nosso olhar investigativo no sentido de contribuir, a partir da formação em artes 

cênicas, para o conhecimento dos discentes em Arte e Gastronomia.  

As primeiras inquietações surgem a partir da verificação de como se encontra inserido 

o conhecimento da Arte no IFMA. Como referencial para sua práxis educativa, o IFMA tem o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), de 2016, que articula as dimensões de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Os pressupostos filosóficos, antropológicos e sociais que fundamentam 

sua prática giram em torno de três esferas características do ser humano: a esfera da prática 

social (sociedade), da prática produtiva (trabalho) e da prática simbolizadora.  

O IFMA, segundo o PPI 2016, entende que deve prevalecer o sentido essencial da 

educação formal e de sua relação com o trabalho, para o desenvolvimento humano, crítico e 

emancipatório. O indivíduo, em constante transformação, é considerado em sua integralidade 
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e pluridimensionalidade filosófica, biológica, econômica, ecológica, política, emocional, 

cultural e social. 

O PPI reconhece a interdisciplinaridade como princípio metodológico ampliando a 

interação com outros saberes e ressalta o emprego da ciência, termo aqui empregado como um 

trabalho sistemático e criativo, no conhecimento do ser humano, da natureza e da cultura.   

Sua Política de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer é pautada na construção 

do conhecimento de modo lúdico e prazeroso, de forma inclusiva, sem perder a cientificidade 

e a relação com a esfera do trabalho e suas demandas. Compreende também a necessidade do 

desenvolvimento de ações que articulem locais abertos e plurais às manifestações culturais 

envolvendo a comunidade estudantil.   

A arte, na dimensão simbólica, cidadã, sociocultural e econômica, é necessária para o 

processo educativo, por construir espaços de aprendizagem baseados na transversalidade de 

relações e significações na área cultural, dialogando com as manifestações empreendidas pela 

comunidade escolar e a sociedade de forma articulada com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

(PPI, 2016). 

A cultura identifica-se com o modo de vida de uma determinada população, que 

segundo Edgar Morin (2000, p. 56),  

 
[...] é constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições, 
estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de geração em geração, 
se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a 
complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou moderna, 
desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. 
 
 

O curso técnico em Serviços de Restaurante e Bar, segundo seu Projeto Pedagógico 

(2011), corresponde a um curso integrante do eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer. Foi 

criado para garantir aos cidadãos o direito ao desenvolvimento de competências para a vida 

produtiva e social, atendendo às necessidades de formação integral de jovens capazes de se 

inserir no mundo do trabalho, aplicando e produzindo conhecimentos científicos e 

tecnológicos. Sua proposta curricular está pautada nos princípios da interdisciplinaridade e 

contextualização, nas dimensões científicas, tecnológicas e técnico-operativas. 
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Constatamos que na matriz curricular deste curso, há apenas a disciplina História, Arte 

e Cultura da Gastronomia, com carga-horária de 40 horas, que aborda alguns conteúdos 

artísticos, porém, somente das artes visuais. São eles: Principais características das diferentes 

regiões do mundo e o contexto histórico em que se desenvolveram; A história da gastronomia 

no Brasil e as influências das matrizes indígena, africana e europeia; Os hábitos culturais e a 

relação com a evolução da gastronomia; Arte: importância e funções no contexto 

gastronômico; Elementos das Artes Visuais para aplicação em composições de cozinha; 

Noções básicas em Desenho: Espaço, Volume, Perspectiva, Composição; Noções sobre Cor: 

primárias, secundárias e terciárias; A fotografia na cozinha: Noções básicas; projeto de 

ambientes de gastronomia: noções em decoração.  

Percebemos, claramente, o predomínio das artes visuais nas bases tecnológicas deste 

curso, assim como um amplo leque desses conteúdos relacionados à gastronomia, dificultando 

a sua plena ministração em um semestre letivo e o aprendizado dos alunos. Somente os 

elementos das artes visuais não são suficientes para proporcionar uma aprendizagem que 

envolva, interdisciplinarmente, áreas do conhecimento tão vastas, como a Arte e a 

Gastronomia.  

Em um contexto que envolve os serviços de restaurantes e bares, como os conteúdos 

do curso em questão, podemos observar elementos que pertencem as quatro linguagens 

artísticas: teatro, música, artes visuais e dança. No entanto, a falta de profissionais atuando 

nessas quatro linguagens, de espaços adequados para as práticas artísticas fora da sala de aula 

e de uma carga horária maior, que possibilite executar um trabalho mais eficaz, dificultam o 

processo ensino-aprendizagem em Arte. 

No Projeto Pedagógico do curso técnico em Serviços de Restaurante e Bar, com ênfase 

na disciplina História, Arte e Cultura da Gastronomia, as competências previstas para o aluno 

são: conhecer os hábitos culturais gastronômicos das diferentes sociedades ao longo dos 

diversos períodos históricos e compreender a arte como elemento de suporte ao profissional 

de gastronomia, partindo de observações e estudos de conceitos básicos em Artes e 

Decoração.  

Dessa maneira, considerando a Gastronomia como uma experiência de sentidos e, as 

artes cênicas, por excelência, uma experiência corporal, portanto sensível, é que nos 
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propomos a dinamizar o ensino e aprendizagem das competências previstas no Projeto 

Pedagógico do referido curso, através das experiências corporais, sensíveis e estesiológicas. 

Para chegarmos a essa proposição, partimos das seguintes questões: Qual a colaboração do 

ensino das artes cênicas para a aprendizagem dos alunos da Educação Técnica e Profissional 

do curso técnico em Serviços de Restaurante e Bar e outras áreas de conhecimento 

ministradas na Educação Técnica e Profissional do IFMA/ Barreirinhas? Como empreender 

metodologias para trabalhar os sentidos dos alunos, em um contexto gastronômico? Como as 

artes cênicas contribuem para aguçar os sentidos dos alunos?  

Levando em consideração a Abordagem Triangular proposta por Ana Mae Barbosa, 

estruturada a partir dos eixos: Produção artística, Apreciação estética e Contextualização, na 

qual acrescentamos um quarto eixo “Compreensão das artes como construção cultural e 

social”, elaborado por Modinger et al. (2012, p. 41), buscamos por meio da Pesquisa 

Banquete: uma experiência estesiológica, desenvolver proposta pedagógica de ensino das 

artes cênicas na Educação Técnica e Profissional do IFMA/Barreirinhas, a partir dos 

princípios da Estesiologia, na disciplina História, Arte e Cultura da Gastronomia, como 

conhecimento artístico, estético, sensível e cultural, dentro da natureza espetacular de um 

banquete.  

A pesquisa Banquete: uma experiência estesiológica é relevante para o meio 

acadêmico e educacional do Estado do Maranhão e, em particular, para o curso técnico em 

Serviços de Restaurante e Bar, no município de Barreirinhas – MA, porque compreende uma 

abordagem inédita, em que as Artes Cênicas e a Gastronomia estão interdisciplinarmente 

relacionadas, sob o ponto de vista de seu potencial criativo e inovador, necessitando de 

metodologias de ensino que auxiliem na sua compreensão.  

A exibição do filme “Vatel: um banquete para o rei6”, drama produzido por Roland 

Joffé, na França e Inglaterra, em 2000, em sala de aula, despertou-nos para a compreensão de 

                                                 
6 O filme ocorre no ano de 1671, no norte da França, onde o Príncipe de Condé (Julian Glover), nobre general 
francês, enterrado em dívidas, planeja uma solução para fazer com que não só ele mas toda a província fique 
livre das dívidas, ao decidir convidar o rei Luís XIV (Julian Sands), que vive em Versailles para passar um final 
de semana recheado de iguarias e entretenimento. François Vatel (Gerárd Depardieu), cozinheiro e mestre de 
cerimônias do Príncipe Condé, é o único homem capaz de preparar um banquete suntuoso e ainda cuidar da 
diversão real. Além de inspiradíssimo conhecedor das artes culinárias, é também um criativo aliado para a 
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que um banquete é uma representação social e cultural humana, estando presente nas mais 

remotas civilizações desde que o ser humano começou a se alimentar em comunidade. O 

festim ou banquete são rituais sociais criados pelo homem para ganhar a proteção e favores 

dos deuses, assim como uma forma de encontrar prazer e diversão, em face às preocupações e 

monotonia cotidianas. Ele corresponde a um evento em que os modos de expressão, como a 

culinária, o teatro, as artes visuais, a música, a poesia, podem ser mostrados e 

experimentados, provocando sensações, lembranças, desejos, estupor ou estranhamento. 

Segundo Francastel: 
 

O objetivo era conquistar os sentidos, proporcionando ao público, uma experiência 
fenomenológica mais abrangente possível. O alimento, sua elaboração e sua 
apresentação num espaço específico, tornam-se agentes indicativos da dinâmica 
social e cultural pertencente a um determinado momento histórico, mostrando que é 
a expressão da experiência social de um momento histórico específico que 
impulsiona o processo criativo e sua produção na manifestação artística. 
(FRANCASTEL apud HARGREAVES, 2008, p.1). 
 

Dessa forma, consideramos a elaboração de um banquete como uma proposta 

pedagógica rica de experiência estesiológica, na qual os envolvidos na sua realização teriam a 

oportunidade de vivenciar tanto os elementos das Artes Cênicas como da Gastronomia, por 

meio de novas metodologias, que potencializem uma linguagem sensível, contribuindo na 

formação daqueles que se lançam no universo da Gastronomia. 

O contexto de um Banquete reúne diversos elementos cênicos que contribuem na 

apreensão sensível, pelos participantes, assim como elementos gastronômicos que provocam 

uma experiência estesiológica tanto para quem almeja seguir uma profissão nessa área, como 

àqueles que a usufruem como produto. É um processo artístico e cultural que pode ser 

realizado por meio do brincar, que é uma ação de nossas vidas; por meio da improvisação, 

que solicita a espontaneidade como ingrediente principal; e por meio do jogar, que desenvolve 

habilidades e competências que compõem nosso processo formativo.  

Esta pesquisa apoia-se numa abordagem qualitativa de viés fenomenológico, portanto, 

descritiva, e tem como métodos: a pesquisa bibliográfica (em livros, dissertações, teses, 

artigos científicos, revistas, repositórios e endereços eletrônicos sobre o ensino das Artes 

                                                                                                                                                         
preparação de espetáculos artísticos que deveriam entreter os ilustríssimos visitantes”. Disponível em: 
<www.teste.planetaeducação.com.br/cinema> e <www.adorocinema.com> Acesso em: 05.08.2017. 
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Cênicas e estudos sobre a Gastronomia); a de campo e a experiência vivida, metodologia que 

viabiliza um diálogo entre teoria e prática, identificando aspectos relevantes no que diz 

respeito à experiência do sujeito.  

Os núcleos interpretativos foram obtidos por meio de diários de bordo, relatórios, 

registro fotográfico e audiovisual, questionários e da observação participante de todo o 

processo de preparação e apresentação final do banquete.  Esse processo constituiu-se de 

leituras de textos, apresentação e discussão de filme, seminário e improvisação cênica.  

A bibliografia de apoio a esse estudo consiste nos livros de Angela M. R. Virgolim, 

Denise de S. Fleith e Mônica S. Neves - Pereira (1999), Sandra Chacra (2010), Edgar Morin 

(2011), referentes ao papel da educação e das artes cênicas na formação crítica e cidadã do 

aluno; à área da criatividade, ao entendimento das relações entre jogo, teatro e educação, e ao 

aprofundamento estético da arte. 

 Os estudos sobre o corpo sensível e teatral estão embasados nos escritos do filósofo 

Maurice Merleau-Ponty (1989, 2004, 2011), de Terezinha Petrucia da Nóbrega (2009, 2010). 

 Ariovaldo Franco (2001), Roy Strong (2004), Analwik T. P. de Lima (2008), Lisa 

Minari Hargreaves (2008) referentes à história da gastronomia e à constituição de um 

banquete. 

 

1.  Estesiologia: a percepção como princípio da consciência de si, do outro e do mundo 

 

Estesiologia é a ciência que estuda as sensações e os sentidos. Compreendida como 

ciência dos sentidos, a estesiologia possibilita ao corpo abrir-se para o exterior, para a 

incorporação, um corpo que, segundo Merleau-Ponty (2011 apud NÓBREGA, 2010, p.100): 

“é também a indivisão do meu corpo e dos outros corpos: tu e eu, nós”.  

O termo sensação diz respeito à experiência que o ser humano tem de si mesmo e 

como isso o afeta (MERLEAU-PONTY, 2011). As sensações revelam um universo rico e 

misterioso que nos aproxima e nos apresentam para o mundo do qual fazemos parte, por meio 

de um corpo que é ao mesmo tempo vidente e visível. Um corpo que percebe e aceita a luz, a 

profundidade, a cor, a qualidade, que não são elementos da consciência, mas do objeto. Já os 
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sentidos, proporcionam a percepção de uma variedade de sensações presentes no meio interno 

e externo. Estes sentidos estão presentes em nós e são exercitados desde o momento em que 

viemos ao mundo, quando ao nascermos, somos retirados do ventre da mãe.  

Para uma experiência estesiológica que envolva arte, alimento e cultura, o estudo e a 

compreensão da fenomenologia requer um interesse maior, principalmente, por parte daqueles 

que tentam enveredar por novos caminhos, no contexto educacional, especialmente, na Arte. 

A fenomenologia, como filosofia e método, surgiu no final do século XIX. Formulada 

inicialmente por Edmundo Husserl7 (1859 - 1938), tornou-se um caminho seguido por alguns 

filósofos como Heidegger, Scheler, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty e Martin Buber. 

Contrária à filosofia positivista que procura garantir um conhecimento científico 

neutro, desprovido de subjetividade e distante do ser humano, a fenomenologia busca 

humanizar a ciência, relacionando o homem com o mundo em que vive, ou seja, fazendo uma 

nova relação entre sujeito e objeto, considerados elementos inseparáveis. 

De acordo com Aranha (2006, p. 259):  

 
Se examinarmos o conceito de fenômeno, que em grego significa “o que aparece”, 
compreenderemos melhor que a fenomenologia trata dos objetos do conhecimento 
como aparecem, isto é, como se apresentam à consciência. Como doadora de 
sentido, como fonte de significado para o mundo, a consciência não se restringe ao 
mero conhecimento intelectual, mas é geradora de intencionalidades não só 
cognitivas como afetivas e práticas. O olhar sobre o mundo é o ato pelo qual o 
experienciamos, percebendo, imaginando, julgando, amando, temendo.  
 
 

Levando em consideração as informações até aqui relatadas, destacamos a 

fenomenologia do filósofo francês Merleau-Ponty (1908 - 1961), como a base para as 

observações empreendidas na realização desta pesquisa, que culminou com a apresentação de 

um banquete. 

                                                 
7 Criador da fenomenologia, Husserl nasceu em Prosznitz, na Morávia (atual República Checa), tendo estudado 
matemática e filosofia nas Universidades de Leipzig, Berlim e Viena, onde sofreu a influência de Brentano. Foi 
professor nas Universidades de Halle (1887), Göttingen (1906) e Freiburg (1938). Sua obra “Ideias para uma 
fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica”, de 1913, propõe a fenomenologia como uma investigação 
sistemática da consciência e de seus objetos. Para ele, os objetos se definem precisamente como correlatos dos 
estados mentais, não havendo distinção possível entre aquilo que é percebido e nossa percepção. A experiência 
inclui, entretanto, não só a percepção sensorial, mas todo objeto do pensamento. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 
1996, p.133). 
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Considerado um pensador central do século XX, este pensador questionou a filosofia 

ensinada nos liceus e na universidade, detendo-se na formulação de uma fenomenologia 

relacionada à filosofia do corpo, às ideias de subjetividade, liberdade, política, estética. 

Reflexões que, segundo Nóbrega (2011), causaram grande impacto na intelectualidade 

francesa e em outras partes do mundo. 

O corpo, na visão fenomenológica, não é um objeto composto por partes isoladas. Ele 

é o nosso modo de ser no mundo, pois, assim como o gesto não se separa da fala e o corpo 

não se separa do pensamento, o conhecimento sensível também não se separa do 

conhecimento lógico. Com o corpo compreendemos o outro e o mundo, contribuindo para o 

conhecimento sensível do aluno.  

Busca-se a estesia no movimento de novas estruturas corporais de nossa existência, 

pois é existindo e experienciando os acontecimentos da vida, que os eventos passam a ter 

significados em nosso corpo. A estesia é uma palavra usada pelos gregos antigos para dizer 

que, quando nos emocionamos com algo, é porque estamos em um estado de estesia, abertos à 

poesia e propícios a sentir.  

Como comunicação sensível do corpo, a estesia pode e precisa ser vivenciada, por 

professores e estudantes, a fim de imprimir novos sentidos ao conhecimento e ao processo 

ensino-aprendizagem, em que as experiências sejam problematizadas, sistematizadas sem 

deixar de lado a subjetividade, a escuta do outro, os afetos, as experiências vividas. 

No contexto teatral, ocorre uma comunicação estesiológica com o mundo através dos 

movimentos realizados pelo corpo, no qual o sensível é o campo onde se estabelecem as 

percepções. Para Moura (2011, p.4): 

 
A sensibilidade do corpo em cena é conhecimento, e o corpo não é um instrumento a 
ser manipulado pelo intelecto; o que existe é uma experiência corporal, na qual os 
gestos do ator nos dão a ver e a pensar sobre a linguagem e a comunicação sensível 
do corpo, oferecendo-nos processos sensíveis e modos criativos de aprendizagem.  
 
 

Assim, não podemos considerar a experiência de um banquete como simplesmente 

fisiológica. Na realidade, ela é mais simbólica do que nutricional, pois “todos os sentidos (os 

conhecidos e os desconhecidos) estão envolvidos na sua dinâmica que, na ritualização do 
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“alimentar-se coletivo” torna-se fundamental no crescimento do ser. (HARGREAVES, 2008, 

p. 10). Um ser que interage o tempo inteiro com o mundo que o cerca e que ele ajuda a criar.  

Celebrar a vida que o prazer desfrutado à mesa proporciona e a convivência entre os 

pares, por mais diferentes que sejam, é fundamental. Principalmente quando essa convivência 

está pautada na afetividade, pois as emoções, sensações e sentimentos representam o 

combustível indispensável para que ocorra o processo de criação. (VIRGOLIM et al., 1999). 

Por meio dessa pesquisa, buscamos novas possibilidades para a produção do 

conhecimento no universo da corporeidade e sensibilidade, expresso na dimensão artística e 

estética, e que também faz parte da história e da cultura do ser humano, em constante 

processo de criação. 

Atual Estágio da Pesquisa 

O percurso que oferecemos para a realização do banquete, composto por elementos 

artísticos, gastronômicos e culturais, confronta o belo e o inusitado, assim como um viajante 

se deixa impregnar pelo contexto, descobertas e interações com culturas, espaços e pessoas 

que não lhe são costumeiras (AROUCA, 2012, p.20).  

Buscando ressignificar novas relações entre o conhecimento e a estesia do corpo, o 

planejamento das ações para a realização desse trabalho se baseou, inicialmente, na aplicação 

de questionários que proporcionaram conhecer os talentos e habilidades dos alunos, assim 

como as suas emoções e sentimentos, fatores que influenciam no processo de criação.  

Para a fundamentação teórica das práticas realizadas dentro e fora da sala de aula, 

contamos com o auxílio de livros e de sites eletrônicos sobre a história e evolução da 

gastronomia; cozinha e cultura; os elementos constituintes de banquetes nas civilizações dos 

assírios, caldeus, hebreus, gregos, romanos, medieval até o século XIX e sobre as artes 

cênicas e visuais.  

As atividades preparatórias com os alunos, antes da realização do banquete, foram os 

exercícios de alongamento, aquecimento, de estimulação sensorial e de improvisação teatral. 

Foram solicitadas para avaliação processual e final dos alunos, a produção de diários de 

bordo, referente ao semestre letivo 2017.1, e relatório individual relativo aos trabalhos 

executados nas equipes que participaram. Atualmente, a pesquisa encontra-se em fase de 
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coleta de dados, especialmente, dos questionários distribuídos aos convidados que 

participaram e avaliaram o trabalho, para tabulação, sistematização e fundamentação teórica. 

A proposta pedagógica de realização de um banquete vem de encontro ao que propõe 

Merleau-Ponty (2013), ao reconhecer no corpo operante e atual, um campo de criação 

permanente, demonstrando que pela experiência artística é possível criar e recriar o mundo 

através do saber incorporado de expressividade sensível, não podendo, dessa forma, ser 

negado, ou colocado em segundo plano, no contexto educacional. O presente trabalho, além 

de pensar a arte, a gastronomia e a cultura, contribuiu para a difusão e valorização desse 

universo rico e fascinante das Artes Cênicas no Campus IFMA - Barreirinhas, possibilitando 

meios para a construção do conhecimento pessoal, sensorial, artístico, cultural e profissional 

do aluno e o estabelecimento de novas competências e habilidades para a disciplina História, 

Arte e Cultura da Gastronomia. 
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Resumo 
Esse artigo, pretende abordar questões sobre a poética e a autoria nas aulas de Artes Visuais. Ao 
compreendermos a heterogeneidade e as peculiaridades de nossos alunos, entenderemos melhor de 
quem e para quem estamos falando, deixando-os mais livres à experiência estética e ao processo 
criativo.  Ao sensibilizar nossos alunos a perceber o mundo e a se perceber pertencente a ele, como um 
ser humano pensante e participante, a experiência estética ganha sentido e o processo criativo do aluno 
acontece, contribuindo para sua busca e experimentação de trabalhos com autoria. 
Palavras chaves: Ensino de Arte. Experiência Estética. Processos Criativos.  

Introdução 
“isso de querer 

 ser exatamente aquilo  
que a gente é  

ainda vai  
nos levar além.” 

- Paulo Leminski 
 
 

Todo ser humano tem consigo sua história, suas vivências, sua cultura, seus gostos e 

acima de tudo, suas particularidades. É isso que o difere dos demais e o identifica. Como 

seres humanos, somos feitos dessas identificações e a partir dela, sentimos a necessidade de 

ser, como Paulo Leminski (2013) diz, em seu poema: “exatamente aquilo que a gente é”, 

como ser,  presente e participante do mundo, inclusive estética e artisticamente.  

 Essa necessidade de identificação, muitas vezes, nos convida a observar o mundo com 

um outro olhar: um olhar que busca, que interroga, que questiona e comtempla. 
                                                 
1 Acadêmica do 8º semestre do curso de Artes Visuais Licenciatura da Faculdade de Artes, Letras e 
Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. E-mail: acsandim@gmail.com 
2 Mestre em Educação pela UFMS. Professora adjunta no curso de Artes Visuais Licenciatura da Faculdade de 
Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Coordenadora do Polo 
Arte na Escola/UFMS. Membro do Grupo Núcleo de Investigação de Fenomenologia em Artes – 
NINFA/UFMS. E-mail: celene.nessimian@hotmail.com 
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Se isso é nosso, ou seja, é comum a todo ser, por que a escola não desperta e/ou aguça 

esse olhar nos alunos? Como podemos, como professores, despertá-los para a experiência 

estética? Como a experiência estética contribui para o processo criativo? E esse percurso é 

relevante para o desenvolvimento de um trabalho de autoral3? 

 

A importância da experiência estética nas aulas de arte 

Paulo Freire (2016, p. 46.) diz que: “Não há prática docente verdadeira que não seja 

ela mesma um ensaio estético e ético.” Com essa frase, já podemos vislumbrar a importância 

e amplitude da experiência estética para a formação do professor. E, a formação artística de 

nossos alunos tem levado a uma experiência estética? 

Num mundo em que recebemos inúmeros estímulos e somos afetados diariamente por 

eles, não ativar nosso olhar tornando-o sensível, é nos privar de um crescimento interno 

pessoal. Crescimento que evidencia uma descoberta de nós mesmos, que nos possibilita uma 

ampliação de repertório e que, consequentemente, desencadeia o processo criativo e nos 

enriquece. 

Segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 172), a formação artística é muito importante na 

educação estética dos alunos, uma vez que ajuda a se perceberem “melhor no mundo, 

compreender os valores culturais e poderem manifestar suas ideias e sentimentos. ”. Ou seja, 

como professores de arte, devemos estar atentos a nossos alunos: ao que os tocam e a como 

podemos tocá-los.  

Como professores, é preciso que tenhamos a clareza de que cada aluno possui 

interesses específicos. Cada ser é único. E é nessa heterogeneidade presente na sala de aula 

que se encontra sua maior beleza. Muitas vezes, a gestão escolar, incluindo os próprios 

professores, ignora esses interesses e optam por homogeneizar o ensino, pois realmente 

parece ser mais fácil desse modo. 

Porém, se o aluno não assimila os conteúdos e não se apropria deles, qual o sentido e 

relevância que terão em sua vida? Para Ferraz e Fusari (2009, p. 156): 

                                                 
3 Nesse contexto, a palavra autoria tem significância de produto único e pessoal, que representa a identidade de 
quem o fez.  Segundo Irati Antônio (1998, p. 190), autoria significa, “obra ou a produção intelectual e artística” 
que “é única, original, íntegra e permanente” 
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O professor deve estar atento às características da faixa etária, interesses e “direitos” 
culturais artísticos e estéticos de seus alunos, no mundo contemporâneo. Ele é o 
mediador de conhecimentos de arte durante os cursos, e articulador das vivências 
dos estudantes com os novos saberes a serem aprendidos.  
 

Da mesma forma que, como professores de arte, devemos nos atentar em desenvolver 

em nossos alunos um olhar sensível. Segundo Martins (2009), a questão da sensibilidade do 

olhar está ligada ao despertar do senso estético e da estesia4. Quando o aluno consegue ter 

estesia ele fica perceptível aos estímulos. O aluno fica sensível para os sinais enviados pelo 

cotidiano, que antes passavam despercebidos. Martins (2009, p. 24) exemplifica essa questão, 

a partir de nossa relação com a obra de arte: 
No encontro entre a obra e nós, no diálogo entre sensibilidades, é que somos 
ressensibilizados para sentir e perceber o mundo. Sentimento e percepção que nos 
conduzem à cognição, à interpretação, e à busca de sentido em nós e no mundo, 
quando nos deixamos capturar pela obra e deixamos de lado o “ser uma lebre 
morta5”.  
 

Na juventude, há duas contrastantes muito presentes nas produções estéticas desses 

alunos. A primeira é relativa à vontade de experimentação, de ousar, de mostrar a 

criatividade, de se fazer presente e pertencente ao mundo, de ter autoria e uma poética 

própria. Já a segunda, tem a ver com o bloqueio, o receio de se mostrar, a preferência por 

formas prontas, reproduções e um sentimento de incapacidade de fazer diferente (MOÇO, 

2011). 

É um pouco estranho encontrarmos esses dois parâmetros na mesma faixa etária. Mas, 

de fato, isso acontece. Na maioria das vezes, o segundo caso é mais frequente, uma vez que 

pouco possibilitamos a esses jovens, uma escola com aulas de artes, e um ambiente, que 

permita ao aluno ser criativo e a desenvolver trabalhos autorais.  
                                                 
4 “Tal termo apresenta-se hoje em aliança com a palavra estética, tendo origem no grego aisthesis, que significa 
basicamente a capacidade sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe alcançam o 
corpo. Para além das questões ligadas à experiência estética, a estesia diz mais de nossa sensibilidade geral, de 
nossa prontidão para apreender os sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos. Seu contrário, a “anestesia”, é 
a negação do sensível, a impossibilidade ou incapacidade de sentir”. (MARTINS, 2009. P. 23) 
5 “Como explicar quadros a uma lebre morta, de 1965, performance realizada na Galerie Schlema, 
Düsseldorf, e documentada por fotografias, o artista assumiu um papel essencialmente xamânico: com a cabeça 
coberta de pó de ouro e mel, e uma barra de ferro atada aos pés, passou três horas acalentando uma lebre morta, 
sussurrando ao ouvido do animal ruídos guturais misturados a explicações mais articuladas dos desenhos a seu 
redor. O público era excluído da cena, podendo observar a performance através de janelas. Com sua cabeça 
besuntada de mel e coberta com ouro em folha, Beuys ficava sentado, falando com a lebre morta em seu colo – 
uma forma de explicar que as lebres compreendem o mundo melhor que os humanos”. (BORTULUCCE, 2013, 
p.414)  
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Não podemos ignorar, dessa forma, a experiência estética nas aulas de arte, uma vez 

que ela é uma importante aliada no processo de desenvolvimento de uma poética pessoal e de 

um trabalho autoral. 

 

Experiência estética: uma experiência para além das aulas de Arte 

Pela história da arte, podemos apreender as transformações no conceito de beleza. Se 

outrora, na arte pré-histórica tínhamos como referência de beleza do corpo feminino a 

“Vênus6 de Willendorf” e, depois na Arte Grega a “Vênus de Milo”, na Escola Florentina a 

“Vênus” de Sandro Botticelli e no auge do renascimento, a “Vênus ao Espelho” de Diego 

Velázquez, na arte da atualidade, esse conceito continua sendo questionado. Como no caso da 

obra de Lucian Freud, intitulada como “Benefits Supervisor Sleeping”, em que ele retrata uma 

mulher obesa nas mesmas poses em que estas várias Vênus foram retratadas na história da 

Arte, uma forma de questionar e nos fazer refletir sobre como o belo midiático, muitas vezes, 

exclui o olhar para diferentes possibilidades, no caso mais específico da obra, de corpos.  

A “Vênus de Willendorf” (figura 1) é um exemplo clássico dos parâmetros de beleza 

feminina, do período Neolítico. Nesse período, acredita-se que o papel da mulher na 

sociedade era, principalmente, o maternal. Portanto, ela possui as ancas largas e os seios 

grandes, simbolizando uma beleza que para aquela sociedade, significava a mais bela. Uma 

beleza que revelava uma crença de que, quanto maior fossem essas características, melhor e 

mais preparada estaria a mulher para ser mãe; atualmente, sabemos que isso já não mais 

procede. (GOMBRICH, 2012). 

 
Fig. 1. Vênus de Willendorf. Calcário Oolítico. Criado entre 24 000 e 22 000 a.C. Descoberta na  Áustria, em 

Willendorf. Exposta atualmente na Áustria, no Museu de História Natural de Viena. 

                                                 
6 Para o minidicionário da língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 2008, p.811, significa: 
“Mulher de belas formas”. 
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Fonte: Wikipédia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf> 

Acesso em: Jul. 2017. 

 

           A “Vênus de Milo” (figura 2) é uma estátua grega do período Clássico e retrata a 

Deusa Afrodite em uma representação mais masculinizada, pois nessa época tinha-se o corpo 

masculino como o corpo perfeito. Esse fato também nos retrata algo curioso da época: as 

esculturas dos corpos masculinos eram expostas sem nenhum manto ou roupa que as 

cobrissem, já os femininos eram expostos com certo pudor, (BRAGA, 2013). Por isso, a 

“Vênus de Milo”, tem um corpo mais semelhante ao masculino, mais robusto, pois era o ideal 

de beleza da época na qual foi esculpida. 

 
Fig. 2. Vênus de Milo, c. 200 a.c. Mármore, altura 202 cm; Louvre Paris.  

 
Fonte: GOMBRICH, E. H. A história da Arte; tradução Álvaro Cabral.-[Reimpr.]. –Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

         Já, “O nascimento da Vênus” (figura 3) é uma obra Florentina e nesse período, a visão 

de beleza da mulher era a de um ser divino. Além disso, essa obra mostra a fusão do 

cristianismo com a mitologia, uma vez que a Vênus, nesse sentido, é pura, cobre seus seios e 
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sua vulva, chegando a se assemelhar a imagem de Maria, a virgem. E, também, é mitológica, 

por seu rosto que se assemelha aos das madonas e pelo restante da composição da obra, 

composto por deuses mitológicos, traduzindo o conceito de beleza, tido por muitos da época, 

como a beleza celestial (BRAGA, 2013). 

 
Fig. 3.Sandro Botticelli. O nascimento da Vênus. Têmpera sobre tela. 172.5  × 278.5. Galleria degli Uffizi, 

Florença. 

 
Fonte: GOMBRICH, E. H. A história da Arte; tradução Álvaro Cabral.-[Reimpr.]. –Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

        A “Vênus de Velasquez” (figura 4) é uma típica obra Renascentista que retrata a mulher 

desse período. Há uma valorização do corpo feminino, mas um corpo que era o padrão da 

época. Segundo BRAGA (2013, p. 60), “A beleza feminina ganha uma estética luxuosa, 

animada por composições que ressaltam o lirismo e a volúpia numa atmosfera de 

sensualidade e prazer”. Além disso, há uma valorização de si na obra, quando a Vênus 

aparece se contemplando no espelho. Nesse período, vemos a ascensão da mulher; mas, de 

uma mulher específica, com um corpo específico, uma beleza específica. 

 
Fig. 4. Diego Velázquez. Vênus ao espelho. 1647-51. Óleo sobre tela. 142 x 177. 
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Fonte: Wikipédia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_ao_espelho> Acesso em: Jul. 
2017. 

 
          Por fim, a Mulher retratada por Lucian Freud (figura 5) destaca-se por ser uma mulher 

diferente dos parâmetros apresentados e, historicamente, é muito importante, pois demostra o 

caráter da arte atual: o de questionar o belo. Ele põe um corpo que é considerado por muitos 

da sociedade de massa como “não ideal” e, protagoniza, mostrando que o gosto é relativo e 

que a beleza considerada ditatorial é apenas uma visão diante de muitas. Uma visão que não 

considera as multiplicidades dos seres. Trata-se de uma obra que promove um amplo 

exercício estético. 

 
Fig. 5.  Lucian Freud, Benefits Supervisor Sleeping, Óleo sobre tela. 1995. 151, 3 cm X 219 cm. Coleção 

privada © The Lucian Freud Archive. Photo: Courtesy Lucian Freud Archive. 

 
Fonte: Wikipédia. Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/Benefits_Supervisor_Sleeping>  Acesso em: 

Jul. 2017. 

 

O que todas essas obras têm em Comum, além de retratarem as Vênus e revelarem 

sinais da referência de corpo no espaço-tempo de cada uma? Ao analisarmos essas obras no 

campo do Belo, podemos prever ações diferenciadas quanto á sua apreciação no espaço 

escolar. Nesse sentido, a obra de Lucian Freud é extremamente importante, pois retrata um 

corpo que muitas vezes é excluído do gosto e do sentido de beleza atual, oportunizando outras 

facetas de experiência estética e de questionamentos a partir, muitas vezes, do estranhamento.  

Ao ver esse comparativo de imagens, percebemos que a beleza é plural e está 

correlacionada ao conceito de gosto que também é histórico. Ou seja, o gosto é algo particular 

e que, ao mesmo tempo é coletivo, uma vez pode ser reproduzido pela cultura de massa, 
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tornando-se assim, um gosto predominante na sociedade e capaz de ditar tendências. Segundo 

Hume, (2012, p. 94): “É natural que se procure encontrar um Padrão de Gosto, uma regra 

capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens, um consenso estabelecido que faça com 

que uma opinião seja aprovada e outra condenada”. Essas tendências, na maioria das vezes, 

permeiam o campo das artes por décadas. No caso, por exemplo, mais específico da arte 

Renascentista, está no gosto de muitos até hoje, que só consideram uma criação relevante se 

tem uma estética baseada no realismo daquela época.  

Vale alertar, entretanto para a fragilidade deste ponto, uma vez, que neste contexto, o 

gosto pode ser facilmente condicionado. O que reforça a importância da discussão destes 

contextos no espaço da sala de aula.  

Portanto, a experiência estética é significativa no contexto escolar, pois nos permite 

lançar novos olhares para além daquilo que está totalmente à mostra, atingindo questões 

ligadas à poética ao processo criativo do artista. A estética, portanto, como afirma Pareyson 

(1989, p. 17): “não pode pretender estabelecer o que deve ser a arte ou o belo, mas, pelo 

contrário, tem a incumbência de dar conta do significado, da estrutura, da possibilidade e do 

alcance metafísico dos fenômenos que se apresentam na experiência estética”. 
 

Entende-se, então, que a estética abarca um conjunto de significados que uma obra 

possui. Significados esses que revelam muito do artista que os produziu, a partir de suas 

vivências, referências, bagagens e preferências.  

Nesse sentido, podemos salientar sobre a importância do repertório nesse contexto. No 

caso do ambiente escolar, em que estão inseridos alunos e professores, ampliar esse repertório 

enriquece a ambos, uma vez que podem somar suas experiências às teorias artísticas e 

alimentar seus processos poéticos e criativos.  

Além do que, ampliamos esse repertório, estamos contribuindo para uma formação 

para além do contexto escolar; é uma educação para vida. Essas contribuições estarão na 

bagagem conhecedora de cada um e uma vez estando lá, permanecerão, pois possuem 

significado e sentido. Segundo Pareyson, (1989, p. 85): 
A arte não transmite significados, mas exprime sentidos. Sentidos não conceituáveis 
e irredutíveis a palavras. A arte abre-me um campo de sentido por onde vagueiam os 
meus sentimentos, encontrando ali novas e múltiplas maneiras de ser. 
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Talvez, essa tarefa seja uma das mais difíceis, mas que está longe de ser impossível 

para os professores, em geral. Não estamos formando seres para pensar como nós, estética ou 

artisticamente. Estamos formando seres humanos para serem capazes de definir e escolher o 

que é significativo para eles. Conforme Lowenfeld e Brittain (1977, p. 398), a experiência 

estética não está apenas no campo das artes, mas também está na ”integração mais intensa e 

profunda do pensamento, do sentimento e da percepção. Pode assim, suscitar maior 

sensibilidade em face da existência e  todavia, converter-se no objeto principal da educação”. 

Portanto, a experiência estética vai além da própria arte, ela é para a vida. 

 

 A criatividade no desenvolvimento de trabalhos autorais 

A pessoa criativa, ainda hoje, é muito pesquisada, mas pouco compreendida. Muitas 

vezes, aqueles que são criativos não são entendidos, sendo considerados até mesmo como 

loucos. Mas, o que seria do mundo se não houvesse a criatividade?  

 O ser criativo encontra vários desafios, pois ao criar, muitas vezes, está ousando, 

apresentando novas possibilidades; mas, nem sempre aquilo que foi criado é visto com bons 

olhos por todos. Duarte Jr. (1981, p. 92) enfatiza que, aquele que cria: 
[...] é um rebelde: em geral não se adapta à nossa “bancária” educação, à mecânica 
organização de nosso trabalho e às leis que regem a nossa civilização. Porque quer o 
novo. O novo que sua imaginação gera e que o racionalismo coarta. O mundo novo 
onde o homem possa, livremente, criar. O mundo onde a imaginação seja, ela 
própria, o fundamento das relações.  
 

A significação do processo criativo de quem o faz é um dos atos mais importantes que 

ele possui. Pois, ao criar, o aluno significa ou ressignifica algo. Para Duarte Jr. (1981, p. 89), 

o pensamento criador: “nutre-se fundamentalmente dos significados sentidos, isto é, daquelas 

experiências não simbolizadas, encontrando-lhes conexões que, posteriormente, são 

transformadas em símbolos (verbais, lógicos ou artísticos) ”. Vale ressaltar então, que a 

criatividade não vem de uma mera inspiração, mas de muito trabalho e pesquisa, que 

associado a experiência estética e ao repertório propicia a ato criativo.  

 O ser criativo, então, possuidor de um repertorio amplo e rico de bagagens culturais, 

sociais, artísticas e históricas e as usa a seu favor. Por essa razão, a criatividade também é em 

um primeiro momento algo particular. Segundo Fayga Ostrower (1990, p. 252): 
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[...] criar significa poder compreender, e integrar o compreendido em novo nível de 
consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos de 
linguagem. Significa introduzir novas ordenações, formas. Assim, a criação depende 
tanto das convicções internas das pessoas, de suas motivações, quanto de sua 
capacidade de usar a linguagem no nível mais expressivo que puder alcançar. Este 
fazer é acompanhado de um sentimento de responsabilidade, pois trata-se sempre de 
um processo de conscientização. 
 

E, é essa consciência de si, que possibilita a manifestação da poética. Conhecendo a si 

mesmo, o ser se coloca em seus trabalhos, ganhando em autonomia, autoria. 

Entretanto, já também a possibilidade de um processo criativo surgir de uma ação em 

conjunto, ou seja, em grupo. E ela pode ter, inclusive uma potencialidade ainda maior, pois 

são vários repertórios únicos, que são entrelaçados, criando uma novas articulações. Como 

Pareyson (1989, p. 84-85) observa, o processo criativo coletivo se transforma em um “plexo 

vivo, onde interpretação e criação, continuidade e originalidade, coletividade e singularidade 

não só se sustentam mutuamente como também encontram uma na outra o caminho da própria 

realização”.  

Além disso, no contexto atual, sabemos que estamos diante de uma sociedade cada vez 

mais efêmera e midiática, que veicula e consome muitos estereótipos sem qualquer 

criticidade. Por isso, a importância de se permitir e provocar o processo criativo na sala de 

aula, e de contribuir para ampliação de repertórios, e das experiências.  

Além disso,  Ostrower, (1990, p. 56) estende essas referências para nossa dimensão 

interna: 
Em função de nossa autopercepção, deste distanciamento interior que permite 
observarmos nossa própria existência, podemos nos expressar. Podemos falar sobre 
nosso ser. Podemos observar limites, como aspectos determinantes da forma de um 
fenômeno natural, e podemos recriar, com materiais diferentes, formas que se 
tornarão expressivas dos fenômenos vivenciados, e simbólicas de nossas vivências. 
  

Kehwald (2012) também nos faz refletir sobre os atos criativos de nossos alunos, 

através de três proposições: a fluência, a flexibilidade e a singularidade. No contexto da 

fluência é preciso que criemos um ambiente escolar em que o aluno se sinta à vontade para 

expor suas ideias, para criar. No âmbito da flexibilidade (que caminha junto com a fluência), 

o aluno terá voz, mas também terá que compreender que quando o professor propõe para que 

ele trabalhe em grupo, ele deve ter o entendimento de que pertence a um grupo, e que todas as 

ideias serão expostas, analisadas e decidas nele, e que talvez suas ideias não sejam usadas 
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naquele momento. E, por fim a singularidade aparece, justamente, nesse processo, no surgir 

dessas ideias inovadoras e criativas. 

Considerações finais:  

Sendo assim, procuramos ter fortalecido a relevância da experiência estética, do 

processo criativo - que abrange a história da arte, as técnicas utilizadas pelos artistas e as 

vivências com diferentes materiais - e a questão da individualidade dos alunos para 

desenvolvimento do ensino de Arte nas escolas. 

Afinal, sabemos que o processo artístico, criativo, poético e estético se dá a partir de 

formas complexas de aprendizagem e, não, de forma automática como muitos pensam. Por 

isso, é e sempre será muito desafiadora.  
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo compartilhar acerca da trajetória acadêmica de uma aluna do Curso de 
Bacharelado e Licenciatura em Artes/Dança da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Suas 
experiências de aprofundamento apontam um caminho trilhado com enfoque na formação docente 
desde o início de sua graduação. A participação por 14 meses como bolsista do Subprojeto Dança, 
parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que culminou na atual 
pesquisa de Iniciação Científica intitulada “O Professor-artista-pesquisador e o Processo Criativo em 
Dança com Crianças”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), são alguns componentes importantes desta trajetória. Neste percurso, em constante parceria 
com sua orientadora, aluna e docente puderam investigar sobre questões relevantes no que tange à 
Licenciatura e ao ensino de Arte, mais precisamente nos anos iniciais do Ensino Formal Público. 
Temáticas como a Sociologia da Infância, a Antropologia da Criança, o Processo Criativo em Dança, a 
interdisciplinaridade, as relações educativas são importantes focos de seu estudo. Assim, tendo o 
desenvolvimento de um processo de criação em dança com crianças pertencentes ao ensino formal 
público como eixo prático desse caminhar, busca-se o aprofundamento em reflexões, estratégias e 
metodologias que perpassam a relação professor-aluno, levando-se em consideração o universo lúdico-
imagético da criança e o trânsito entre singularidades/coletividades, parte fundante da criação cênica 
em enfoque na atualidade. 
Palavras-chave: Dança e ensino. Trajetória acadêmica. Processo criativo.  

Introdução 

Em 2015, ingressei no curso de Bacharelado e Licenciatura em Artes/Dança na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A grade horária contava com disciplinas que 

englobavam as duas formações em Dança, todavia, foram as aulas da licenciatura que 

tomaram a minha atenção. Meu contato com a orientadora que me acompanha ao longo de 

toda minha trajetória acadêmica se deu, inicialmente, nas disciplinas de Ateliê de Prática e 

                                                 
1 Graduanda do 6° semestre do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança (Universidade Estadual de 
Campinas – Unicamp). Atualmente, é bolsista de Iniciação Científica financiada pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e atua como voluntária do Subprojeto Pibid Dança auxiliando a 
coordenação de área. 
2 Doutora em Artes pela Unicamp. Graduada em Pedagogia (PUC/SP) e em Artes Integradas (Concordia 
University/Canada). Docente e coordenadora do Curso de Dança da Unicamp (Departamento de Artes Corporais 
– Instituto de Artes). É pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, sendo um de seus 
projetos de pesquisa “A Dança e seu Ensino”. 
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Ensino da Dança I e II.  Este foi o momento em que vivenciei na prática um pouco de sua 

pesquisa de doutorado, “Expressividade Cênica pelo Fluxo Percepção/Ação: O Sistema 

Laban/Bartenieff no desenvolvimento somático e na criação em dança” (LAMBERT, 2010), 

experenciando conceitos, reflexões e proposições que futuramente seriam meu alicerce no 

fazer escolar: a relação interno e externo, a consciência espacial, a respiração, o toque, a 

cinestesia, entre outros. Em outras palavras, a conexão entre os conteúdos apresentados e 

vivenciados com as estratégias utilizadas pela professora se tornou um exemplo para mim, 

recém universitária, que me auxiliaram na compreensão de noções básicas sobre a docência e 

me estimularam a querer investigar mais este universo poético.  

 

O primeiro contato com a docência 

Foi em 2016 que decidi participar como bolsista do Subprojeto Dança Unicamp, parte 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), coordenado por Marisa 

Lambert, iniciando assim, minha trajetória pela Licenciatura em parceria com minha 

orientadora. Construído juntamente com a instituição de ensino, o planejamento pedagógico e 

de atuação das bolsistas PIBID Dança é elaborado com base no material do Estado de São 

Paulo (2015) “Orientações Curriculares e Didáticas de Arte para o Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais”, que prevê expectativas de aprendizagens, condições didáticas e indicadores 

para a elaboração de atividades, além de sugestões de processos avaliativos.  

O material é dividido por área artística e por proposições em cada área. Para a dança, 

sugere-se “uma experiência desenvolvida como um pequeno ciclo” (SÃO PAULO, 2015, 

p.49): roda inicial de conversa, aquecimento, desenvolvimento e roda final de conversa. Dessa 

maneira, cabe ao professor tornar a aula um ambiente propício para a experimentação corporal 

de seus alunos. Na vivência cotidiana desse percurso compreendi ser importante receber cada 

grupo de alunos e contextualiza-los sobre a atividade do dia na roda inicial, estimular a 

sensibilização corporal e a propriocepção no aquecimento, propor atividades que envolvam o 

universo poético da dança juntamente com o lúdico e o imaginário infantil no 

desenvolvimento, e, por fim, encerrar a aula com um registro dessa experiência cíclica.  

A experiência na escola me possibilitou ter um primeiro contato com a realidade do 

professor de artes do ensino formal público, principalmente da educação básica. Ao mesmo 
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tempo que essa inserção me permitiu vivenciar as dificuldades e indagações que a prática 

docente pode gerar, o projeto também me deu suporte a partir das reuniões semanais de 

supervisão e orientação, as quais foram fundamentais para ampliar as discussões e reflexões 

acerca de temáticas importantes para a formação do docente.  

Nos meses iniciais, os materiais teóricos estudados foram de extrema importância 

como fonte de referência, pois mostraram, de uma maneira eficaz e saudável, caminhos para 

se refletir o ensino das artes – apontando estratégias para a organização de conteúdos e 

construção da relação professor-aluno. Entrei em contato com obras como: Dança educativa 

Moderna (LABAN, 1990), referência reconhecida no ensino de artes da cena e “Creative 

Dance for All Ages: a conceptual approach” (GILBERT, 2015), material didático que 

desenvolve estratégias metodológicas acerca de ações práticas de ensino da dança.  

   

Brincando se cria Dança 

 Em um segundo momento dessa experiência no Pibid Dança, o foco de estudo passou 

a ser a criação em dança no ambiente escolar. Apoiamo-nos em obras como “Somar para 

criar brincando” (BONAMIN, 2007) que, a partir de um pensamento plural, nos indica 

possíveis maneiras de se estruturar aulas de dança para crianças e “Teatro do movimento: um 

método para o intérprete criador” (LOBO & NAVAS, 2003) que trabalha as ideias de Laban 

pelo viés da criação em dança, vinculando a técnica com a poética criativa. 

Este novo foco de estudo resultou no desenvolvimento de processos criativos com as 

crianças durante as aulas de Arte. Para que esses processos pudessem fluir, foi necessário que 

as bolsistas transpusessem as barreiras que ainda hoje associam o movimento na rotina 

escolar à indisciplina (STRAZZACAPPA, 2001). Como professoras-artistas, decidiu-se partir 

de jogos e brincadeiras para aprimorar o lado expressivo e sensível das crianças e, dessa 

forma, dialogando com as questões pertinentes ao mundo infantil, buscar fomentar um espaço 

de liberdade onde a relação dança-vida é tomada como ponto de partida para a criação cênica.  

Durante as aulas, foram propostas dinâmicas que abordaram, principalmente, 

conceitos de espaço – individual e interpessoal, tamanho, níveis, direções e diferentes tipos de 

trajetos (GILBERT, 2015). Um recurso provocativo, que permitiu o desabrochar do universo 

dos alunos, foi imaginar um lugar (um ambiente ou paisagem) e explorar a movimentação que 
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este despertava. As crianças, partindo do imaginário, se transformaram em animais, viajantes 

e exploradores dançantes, ressignificando o ambiente escolar e o espaço da sala de aula. Essas 

vivências sensório-motoras promoveram novos conhecimentos que integram o lúdico e 

criativo ao racional e intelectual (BONAMIN, 2007). Outros estímulos foram o uso do carvão, 

papel craft, fitas de cetim, barbantes e carteiras, que utilizados para criar outras espacialidades 

possibilitaram o desenvolvimento de propostas que uniram artes visuais e dança em uma 

composição viva. O contato com os materiais pelo movimento tridimensional no espaço 

despertou um outro corpo, agora mais ativo, com mais tônus.  

Dialogando com Lambert (2016b), a troca e a comunicação entre indivíduo e meio 

refletem uma temática contemporânea que discute sobre o trânsito entre aspectos singulares e 

dimensões coletivas. É na conectividade entre estes âmbitos, na relação do eu com o espaço e 

com o outro que se potencializa a mobilidade. Mobilidade esta, que se expande para além do 

sujeito e se completa com interações no e com o espaço. A autora parte da ideia de um 

“espaço próprio do corpo na dança” (LAMBERT, 2016b, p.86) que é resultante de uma 

construção corporal “que não se detém na fronteira do corpo físico” (ibidem, p. 87). 

Decorrente desta nova frente de pesquisa, finalizamos o segundo semestre na escola 

com a abertura de processo criativo de cada turma, reunidas no evento “Celebração 

FicaPIBID” que também teve caráter de resistência frente às problemáticas quanto à 

continuidade do edital que o projeto sofria. Neste mesmo período, participamos do “IX 

Congresso da Abrace – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas 

– Poéticas e Estéticas descoloniais: artes cênicas em campo expandido” apresentando uma 

comunicação via pôster intitulada “Brincando se cria dança” que detalhou as experiências 

vividas com a criação em dança na escola. Além disso, também tive a oportunidade de 

elaborar o artigo “O Pibid Dança e a criança com deficiência física” (SABIONI, 2017), 

resultado de minhas experiências sobre o fazer escolar com uma aluna que possui limitações 

físicas consequentes de uma paralisia cerebral.  

 

Novos caminhos de aprofundamento 

O cruzamento da minha realidade acadêmica e da prática docente culminou em 

inquietações acerca da relação entre dança contemporânea e escola: o que é dança 
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contemporânea? Que dança é essa que está sendo inserida no contexto escolar? Lambert 

(2010) elenca alguns pontos sobre sua caracterização pautados nos pensamentos de Louppe 

(2004), os quais vão ao encontro da minha vivência como artista da cena na atualidade. A 

dança contemporânea é uma dança que se faz no hoje, no agora; é composta por “um corpo 

que se permite reinventar artisticamente diante da fragmentação contextual do momento 

presente” (LAMBERT, 2010, p.38). Além disso, preza por novas relações com o espaço e 

com o público, e acima de tudo valoriza a existência de um intérprete-criador, aquele que 

possui materiais corporais resultantes de sua própria experiência de vida aliados à técnicas, 

métodos e abordagens de dança. Segundo Louppe (2004, p.13), 

 
“(ela) oculta dois elementos importantes: primeiramente, um fundo imenso 

de trabalho, trabalho do corpo, trabalho da dança, para fazer  aparecer o 

imaginário do corpo e lhe dar visibilidade. Em seguida, um fundo não menos 

importante de pensamento; um pensamento que não é parasita de nenhum 

outro saber, que foi elaborado no decorrer do século [...] e que representa o 

conjunto das correntes de pensamento da nossa época” (apud LAMBERT, 

2010, p.38). 

 

Atrelado a isso, o contato que tive com o artigo “A Criança é Performer” de Marina 

Marcondes Machado (2010) me instigou a aprofundar meus estudos e foi assim que a minha 

participação no Pibid se desdobrou em uma Iniciação Científica financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e orientada pela Prof.ª Dr.ª Marisa 

Lambert. Denomino esta nova fase de pesquisa como um aprofundamento, pois procuro 

respostas para questões que surgiram a partir do primeiro fazer escolar que experenciei.  

Assim, este novo estudo interliga prática e teoria a respeito do processo criativo em 

dança no ensino formal público, mais precisamente com os anos iniciais da educação básica. 

Sob a ótica da criação em dança, busco compreender e refletir sobre questões que atravessam 

a relação professor-aluno, enfocando o tema singularidades e coletividades que, no contexto 

contemporâneo, emerge discussões acerca da alteridade, da ressignificação e conectividade 

entre o sujeito, o outro e o mundo, levantando indagações sobre a relação arte e vida. 
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Objetivo, também, estabelecer uma ligação com reflexões acerca do período da infância, da 

criança como sujeito de ação e investigar a construção da sua corporalidade. 

Retomando Machado (2010), o artigo acima citado trata a infância como uma fase rica 

em conhecimento por si só e enxerga a criança como um ser potencialmente mais aberto e 

sensível para o mundo externo e altamente capacitado a interpretá-lo segundo seus 

referenciais. A autora reconhece que as ressonâncias da cultura, da genética, dos 

acontecimentos diários e dos costumes se fazem presentes na interação da criança com o 

mundo. Surge assim, a noção de corporalidade, definição que não reconhece as relações da 

infância a partir de uma dicotomia “corpo-outro” e “corpo-mundo”, mas sim com base em 

uma ideia de “tripé corpo-mundo-outro” (MACHADO, 2010, p. 125).  

Contextualizando para o ambiente escolar e focalizando no objeto de estudo dessa 

trajetória acadêmica, transporto o “tripé corpo-mundo-outro” para a relação professor-aluno, 

exemplificada por Machado (2010) como relação “performer-receptor” (p.130). Partindo 

deste princípio, permaneço experenciando uma prática a qual o docente ocupa o lugar de 

recepção da criação de seus alunos, os acolhendo e observando, ao mesmo tempo que almejo 

partilhar momentos de criação coletiva, sendo o performer da ação, e/ou “mediador da 

experiência” (ANDRADE, 2016, p.180), sempre reafirmando a cumplicidade das partes 

durante o processo ou ato performativo. São os conceitos de alteridade, escuta e percepção 

sensível (LAMBERT, 2016b) aqui presentes que acredito nortearem esta relação.   

Denise Sant’Anna (2001) no capítulo “Passagens para condutas éticas na vida 

cotidiana” parte da obra “Corpos de Passagem: ensaios sobre a subjetividade 

contemporânea” expõe duas formas de se relacionar: aquela pautada pela dominação, uma 

relação vertical, em que há a valorização de um sujeito em detrimento de outro, e aquela 

pautada pela ética, isto é, uma relação horizontal que procura “estabelecer uma composição na 

qual os seres envolvidos se mantêm singulares, diferentes, do começo ao fim da relação: a 

composição entre eles realça tais diferenças sem, contudo, degradar qualquer uma delas em 

proveito de outras” (SANT’ANNA, 2001, p. 95).  

É este tipo de relação, pautada na horizontalidade, que desejo continuar explorando em 

minha prática docente, pois acredito que ela seja potencializadora de um modo mais ético de 

criações em dança no ambiente escolar. Dessa forma, trazendo a definição da autora para a 

1628



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

relação professor-aluno, vê-se a valorização do singular de cada parte, suas vivências e 

experiências, mantendo sempre um canal aberto para trocas através de “um mútuo 

fortalecimento das inteligências em conexão” (ibidem, p. 96). 

Não só professora-artista, mas também pesquisadora. O fazer escolar requer do 

professor, a todo tempo, uma busca por novas estratégias e abordagens de acordo com as 

necessidades e o contexto social, lúdico e imagético de sua turma. Logo, o ato de pesquisar 

faz parte da constante atualização e aprofundamento que o docente vive. Hoje reconheço que 

um professor sempre será um aluno, pois a todo momento está aprendendo com o outro, seja 

um outro docente ou os estudantes, além de que, espera-se que ele permaneça ressignificando 

e refletindo acerca de sua prática escolar a todo tempo.  

Esta nova etapa de estudo aqui apresentada também considera o processo formativo 

científico-social do futuro artista docente. Assim, valoriza-se a formação acadêmica vinculada 

ao exercício de autoconhecimento do indivíduo - sua vivência pessoal e experiência coletiva 

sociocultural, assim como ao desenvolvimento da sensibilidade, à acuidade da leitura corporal 

e à percepção das necessidades do contexto contemporâneo. 

Considerações finais 

Esta trajetória acadêmica reflete os anseios de uma docente em formação que vê no 

processo criativo em dança direcionado às crianças, um rico campo de pesquisa, passível de 

muitas indagações, experimentações e reflexões. Por minhas afinidades com o tipo de 

tendência e pensamento sobre dança contemporânea acima apresentado, é meu desejo 

aproximar estes mesmos princípios e conceitos da instituição escolar, proporcionando uma 

maior emancipação e valorização do indivíduo que dança e cria, que neste caso é a criança. 

Dispondo-se a trilhar um caminho contrário à não mobilidade e a favor do ato de 

positivar, que, segundo Machado (2010), 

 
“Não é deixar não dormir, ou não dizer nada sobre bagunça de 

brinquedos, nem se importar com meia banana comida, meia banana 

restante; positivar é apurar os sentidos para compreender o que 

aquele gesto expressa e comunica, de modo a conversar com ele, 

fazer interlocução” (MACHADO, 2010, p. 130). 
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Traço minha continuidade de estudo visando trabalhar com o processo criativo em 

dança permeado pelo lúdico, pelo brincar e pelo imaginário infantil. Além de difundir-se 

junto à educação básica uma proposta investigativa de dança contemporânea, pretendo 

continuar me aprofundando em conceitos teóricos e no fazer docente para poder contribuir 

com a formação de um professor-artista-pesquisador da sua própria prática, investigador das 

novas tendências da arte da dança e sua educação; um professor que promova um contato 

consciente, sensível e criativo com a dança nos seus âmbitos cinético-expressivo, artístico e 

estético. 
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COLAGENS POSSÍVEIS: FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO 

ESTÉTICA 1 
 

Fábio Wosniak2 - UDESC 

  
Grupo de Trabalho em Ensino  

 
Resumo 
Neste artigo, apresento parte da minha pesquisa sobre formação estética docente, desenvolvida no 
percurso do doutoramento no PPGAV/UDESC (2015-2019). O objetivo desta proposta de formação 
foi, primeiro, desenvolver a partir de fundamentos filosóficos da arte como experiência, uma prática-
estético-artística no percurso formativo de estudantes de Licenciaturas e professores. Neste texto, 
apresento alguns elementos dos pressupostos teórico-práticos que compuseram o Curso de Formação 
Estética Docente no espaço do ateliê de pintura, ancorados em filósofos como John Dewey (1859-
1952) e Maxine Greene (1917-2014) e na prática da colagem enquanto técnica e conceito artístico. 
Palavras-chave: Formação estética docente. Arte como experiência. Experiência estética. Colagem.  

Arte como experiência 

John Dewey foi o filósofo responsável por recolocar a Arte em uma dinâmica 

experiencial e junto à vida, como também foi precursor em trazer para o campo pragmatista 

reflexões sobre Estética. Segundo seu pensamento, a Estética é essencial à filosofia.  

O foco do projeto da Formação Estética Docente estava em exercitar a inteligência a 

partir do fazer/sentir/pensar Artes Visuais, como reagimos quando nos damos conta de que 

estamos praticando a nossa experiência estética para (re)pensar a pratica docente? Qual o 

efeito de uma prática estético-artística sobre a prática docente? 

Para uma aproximação das noções da Arte como experiência, há que explorar um 

saber experimental - um saber fazer. Para Dewey, o saber fazer motiva o ser de forma 

singular, propiciando experiências a partir das coisas mesmas; oferecendo um contato direto 

                                                
1 Este texto possui extratos do artigo apresentado no 26o. Encontro Nacional da ANPAP, realizado entre os dias 
25 a 29 de setembro de 2007 em Campinas, SP.  
2 Doutorando em Artes Visuais na Linha de Pesquisa de Ensino das Artes Visuais - PPGAV/UDESC; Mestre em 
Artes Visuais na Linha de Pesquisa de Ensino das Artes Visuais - PPGAV/UDESC; Pedagogo S.E./2012 
FAED/UDESC; Psicanalista; Vice-Coordenador da Rede de Educadores de Museus de Santa Catarina - 
REM/SC (Gestão 2013-2015), membro/pesquisador do Grupo de Pesquisa Entre Paisagem (UDESC/CNPQ) e 
do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia (Mackenzie/CNPQ), integrante do Grupo de Estudos Estúdio de 
Pintura Apotheke (UDESC). atuando principalmente nos seguintes temas: Arte Educação, Arte e Pedagogia, 
Formação Docente em Artes Visuais, Experiência Estética. E-mail: fwosniak@gmail.com 
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com a realidade. Contudo, esta experiência direta nos leva mais adiante, pois, além desse 

contato singular com as coisas, o saber fazer nos insere nos valores históricos e sociais e nos 

seus correspondentes científicos na medida em que a prática é constantemente 

retroalimentada. Nesse contexto, a prática passa de um mero passatempo agradável e torna-se 

um meio, um método de compreensão transformador (DEWEY, 2010). 

Dewey defende que a Arte é um recurso para o desenvolvimento humano, cabendo à 

Filosofia um amplo projeto para a melhoria da compreensão da Arte na vida humana. Dewey 

questiona principalmente as correntes que a relegam apenas a determinados grupos sociais 

dominantes e a categorias ou teorias que a distanciam da vida cotidiana. Segundo Dewey 

(2010), a tarefa da filosofia da Arte é restabelecer a continuidade das experiências propiciadas 

pela obra de arte, a medida em que os eventos cotidianos da vida humana constituem 

igualmente as experiências. 

A Arte para Dewey é experiência, e esta experiência é parte integradora da vida, que 

deve ser concebida pela filosofia estética como um momento de materialização formada no 

interior da experiência consumada. Como experiência a Arte é fragmento de vida, 

intencionada em um fluxo contínuo dos acontecimentos significantes, ou seja, “a Arte tem 

valor somente porque tudo que aconteceu dentro dela já aconteceu fora dela” (HERWITZ, 

2010, p. 105). 

 

Colagens possíveis: Formação Docente, Experiência Estética e Colagem 

 

A tríade a seguir: Formação Docente, Experiência Estética e Colagem, é apresentada 

em sua síntese, pois o conteúdo deste estudo ainda está sendo elaborado. O que apresento ao 

leitor são pistas de um trabalho que está começando e pretende continuar em meio a muitos 

debates, estudos, experimentos e escritos.  

 

Formação Docente 

O projeto desta formação não segue o sentido tradicional. Pode-se apreendê-lo como 

uma proposta, situado em uma perspectiva teórica e metodológica cujo exercício constante é 
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inquirir sobre as aprendizagens nascentes dos encontros desses profissionais e estudantes com 

as experiências estéticas no campo das Artes Visuais, como também no encontro deles com 

obras de Artes, ou ainda, no seu encontro com suas próprias produções estético-artísticas. 

Refletindo sobre as experiências educativas vindouras desse percurso que enunciará novas 

“certezas” pedagógicas, novas maneiras de habitar e experimentar o mundo, os 

conhecimentos, de conhecer a si mesmo – conhecer-se é experimentar a liberdade (GREENE, 

2001). 

Vivenciar o mundo, se (re)alimentando de experiências plenas e intensas, ou melhor, 

de experiências estéticas que, para Dewey (2010) e Greene (2001), são a única experiência 

que envolve todas as capacidades humanas, na qual todo o organismo encontra-se envolvido 

no processo de uma apreensão inteligente do mundo. Este movimento de uma experiência 

estética envolve-nos por inteiro, cria capacidades de compreender a vida e a natureza, e 

compreender a vida é criar. 

Uma formação docente, pautada na filosofia estética defendida por Greene e Dewey, 

portanto, é um empreendimento consciente projetado para articular, ao mesmo tempo, o 

apreciativo, o reflexivo e o cultural de forma participativa com as artes, permitindo que os 

envolvidos nesse projeto formativo percebam o que há para ser notado e prestem obras de arte 

às suas vidas de tal forma que possam alcançá-las como variáveis de significado. Quando isso 

acontece, novas conexões são feitas no material da experiência: novos padrões são formados, 

novas perspectivas são abertas. As pessoas veem de forma diferente, ressoam de forma 

diferente. 

É na interação consciente com a experiência que o destino do ser vivo postula sua 

carreira e destino. Todo o processo do viver é contínuo e integrado. Neste sentido de que o 

mundo não está externo ao sujeito, ele intercambia ligações íntimas, processos de tensões, 

sendo que, se nesse processo não desenvolvemos uma maneira inteligente e criativa para 

sobreviver, apenas viveremos nos adaptando. O que nos revela a experiência estética é 

justamente essa acentuação da vitalidade, essa troca inteligente e cuidadosa com o mundo 

(DEWEY, 2010). 
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Outra prerrogativa importante nesses encontros de formação residiu em buscar 

compreender que a experiência estética parte de contextos diretamente humanos – exigindo 

prática e estudo, contrariando a ideia de que Arte é “dom”. A concepção de arte, nesta 

perspectiva, parte do pressuposto das qualidades da experiência humana em contato com os 

processos do viver.  

Alinhar esta concepção de arte nos processos do viver, em um percurso formativo para 

professores, é extremamente relevante. Muitos profissionais da área da educação chegam com 

a ideia de que a produção estético-artística só pode ser realizada por artistas. Nesse sentido, o 

primeiro passo é provocá-los para que se permitam experimentar sua capacidade criativa. E de 

continuarem se permitindo à criação e imaginação, buscando uma aproximação com uma 

consciência mais informada, com uma maior clareza sobre o papel das artes e o significado 

das artes em sua própria vida, na vida de seus alunos, e da relevância das artes para 

compreender a humanidade. Como também compreender e articular esta consciência e 

capacidade imaginativa na sua trajetória profissional e com as artes que escolherem fazer em 

seus locais de trabalho (GREENE, 2001). 

É neste sentido que a formação foi pensada de maneira participativa. O objetivo foi 

articular a interface entre as experiências produzidas no espaço do ateliê e a formação 

estético-artística enquanto natureza reflexiva do ser humano – estando na vida, no cotidiano. 

Tratou-se de compreender em que sentido, no espaço do ateliê de pintura, essa natureza 

estético-reflexiva ressoa uma consciência de si e do mundo e, como acontece a articulação 

prática estético-artística e prática docente com vista a uma atitude democrática, criativa e 

comprometida com o saber docente. No que implica, para professores e estudantes de 

licenciatura, praticar exercícios estético-artísticos, e como esses (futuros) profissionais 

experienciam estas práticas estéticas como construção de conhecimento. 

Como ideia inicial, trouxe a imagem do Uróboro: uma serpente que morde a própria 

cauda e simboliza um ciclo de evolução encerrado nela mesma. Foi com esta imagem que 

seguimos, perseguindo a articulação entre a prática docente e as práticas estético-artísticas, 

como os conteúdos dessas duas áreas gerariam essa “nova maneira” de compreender a 

docência. 
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A primeira pista surgiu quando sugeri que construíssemos cartografias docentes. 

Estava constantemente atento em construir uma relação próxima entre os processos de 

experiência dos participantes com o cronograma elaborado, reorganizando-o constantemente 

durante o percurso da formação, considerando as experiências dos participantes. 

Esta atitude é filosófica, pois privilegia a experiência em oposição aos improvisos. 

Existem planos, mapas, e é preciso estar atento para “aprender da experiência”. 

Reconhecendo que associações retrospectivas e prospectivas são constantemente necessárias 

nesse percurso, pois são elas que mensuram as consequências das nossas aprendizagens ou 

experimentações. Nessa perspectiva de ensinar-aprendendo, o que está em jogo é criar 

condições para que sempre se tente agir sobre determinado problema, não recaindo na 

monotonia e na passividade. A palavra que une este ciclo, ou para continuar na imagem do 

Uróboro, a cabeça e a cauda desta serpente se unem em uma única palavra: redescobrir – 

redescobrir a relação das coisas do mundo. É só assim que sabemos o quanto estamos 

experimentando nossos conhecimentos (DEWEY, 1959). 

 

Experiência Estética 

A experiência estética, ou o seu material, são colagens que vamos realizando ao longo 

da vida. Ao contrário de serem acúmulos de experiências anteriores, a experiência estética é o 

recorte-cola de seleções inteligentes que vamos sobrepondo e justapondo, de forma a 

organizar um pensamento. E por ser uma conexão com a natureza da qual fazemos parte, “a 

experiência estética é uma manifestação, um registro e uma celebração da vida de uma 

civilização, um meio para promover seu desenvolvimento, e também o juízo supremo sobre a 

qualidade desta civilização”. (DEWEY, 2010, p. 552). 

Sendo a experiência estética material essencial para a composição cognitiva humana, 

ela não pode ser abandonada dos cursos de formação de professores, nem tampouco esquecida 

nos currículos escolares. Nenhuma outra experiência é capaz de envolver o organismo em 

fluxos/refluxos cognitivos como a experiência estética. Este movimento impulsiona um 

despertar generalizado do organismo, levando-o a reflexões, que com o envolvimento com as 

obras de arte e com promulgações estéticas liberam a imaginação (GREENE, 2007). 
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A experiência estética, nessa formação, é compreendida como um processo evolutivo, 

no qual a rigidez das “regras acadêmicas” é deixada de lado. O que é considerado nesta 

perspectiva da experiência estética ou da educação estética dos docentes é a regulação dos 

processos naturais e espontâneos de observação, questionamentos, sugestões e análises do 

contato com produções estético-artísticas. 

Greene menciona que essa maneira de articular o saber estético com a formação de 

professores permite maior compreensão sobre a produção artística, mas que compreender 

mais, saber/sentir mais sobre Arte, não é tudo. Não se trata apenas de descobrir mais sobre as 

diversas formas de artes; a questão é estar mais consciente no mundo. Isto significa saber da 

existência de obras de arte e que estas fazem parte do cotidiano ao mesmo tempo em que 

estão para além deste cotidiano, que existe um “mundo das artes” e seus significados podem 

ser alcançados. 

Somente quando estamos dispostos a compreender ativando a imaginação, 

experimentando nossa capacidade criadora, como seres autênticos e incompletos, é que 

experienciamos uma forma de saber/sentir/conhecer o suficiente para não apreendermos as 

obras de arte encerradas em teorias compartimentalizadas, mas sim as colocando junto ao 

ciclo natural da vida. 

Talvez a particularidade dessa formação esteja na forma/conteúdo de inquirir sobre os 

conceitos e estratégias de ensino que levam à reflexão. Essas perguntas emergem do contato 

direto com o fazer/sentir/pensar estético-artístico. Elas evoluem do esforço para criar 

possibilidades aos participantes de um tipo particular de encontro – uma experiência estética. 

“Educação Estética”, para Greene, não representa uma noção de beleza, ou perfeição, 

ou objetivação fria. Nem se refere apenas a qualquer ramo ou abordagem na estética filosófica 

tradicional. Pelo contrário, é um 

 

[...] empreendimento intencional destinado a compromissos apreciativos, reflexivos, 
culturais e participativos com as artes, permitindo que os alunos percebam o que há 
para ser notado, e emprestar obras de arte às suas vidas de maneira que eles possam 
alcançá-las de forma diversamente significativa. Quando isso acontece, novas 
conexões são realizadas na experiência: novos padrões são formados, novas vistas 
são abertas, pessoas passam a ver diferentemente, ressoam diferentemente 
(GREENE, 2001, p. 6, tradução nossa). 
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Greene, como Dewey, preocupa-se com a natureza de uma experiência estética, com 

este encontro singular com uma obra de arte. É essa articulação, ou troca "transacional" entre 

pessoa e trabalho, que a educação estética se esforça para permitir, nutrir e tornar possível. 

Essa abordagem é distinta das visões passivas da apreciação da arte e da aprendizagem das 

habilidades de uma forma de arte (aprender a técnica pela técnica, por exemplo). Encontra-se 

entre os dois, envolvendo aspectos de ambos, e ainda é também a sua própria terceira 

abordagem – apreciação. A educação estética é uma espécie de “grande despertar” – o 

despertar da imaginação, da capacidade criadora. Tanto Dewey quanto Greene afirmam, em 

seus escritos sobre educação, que o inimigo de toda e qualquer proposta educativa preocupada 

com a qualidade das experiências estéticas são o fixo, o rígido, a rotina, a “crosta de 

convenção” (DEWEY, 2011; GREENE, 2001). 

Entretanto, o conhecimento produzido em uma experiência estética cria condições 

para que o sujeito percorra suas travessias, indo além de meras formulações copiadas, um 

seguidor de regras sem capacidade crítica ou inteligência reflexiva. A experiência estética e o 

seu “produto” nos movimentam para criarmos roteiros para viver – criar alternativas para 

vivermos criativamente, de estar no mundo de forma inteligente. 

Aprender a partir da experiência estética impulsiona a imaginação. São momentos e 

encontros ativos, vivos, que fazem brotar formulações de sentidos que desafiam a passividade 

e a rigidez. Os encontros resultantes desse tipo de experiência são as aberturas de novas 

experiências, incluindo travessias criativas, nas quais a capacidade de perceber, de questionar 

o mundo e a si mesmo, só será melhorada (GREENE, 2007). 

Sendo assim, a Educação Estética, postulada por Greene, encontra-se com a 

experiência estética defendida por John Dewey. Para ele, ter uma experiência estética 

significa entrar em contato com a obra, perceber de fato suas particularidades, que só assim se 

torna objeto da experiência. Esta experiência é possível ser concebida como uma travessia, a 

qual percorremos para entender o mundo e como nos relacionamos com ele. Isso nos exige 

pensar ativamente, criticamente acerca das coisas que nos são reveladas. Exige-nos romper os 

limites do sabido, da receptividade passiva (DEWEY, 2010; GREENE, 2007) 
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O caminho a ser percorrido na experiência estética é desafiador, porque interroga as 

certezas, coloca a dúvida no lugar das respostas a priori, exige-nos a criação, a busca de uma 

linguagem “própria” – ou como prefiro chamar: uma linguagem imaginante. 

Talvez esta forma de apreender a formação docente e os conhecimentos produzidos 

nela seja, antes de mais nada, relevante apreender todo e qualquer processo educativo, sendo 

não uma preparação para a vida, mas a própria vida. Por isso, a abordagem de uma 

experiência estética, conforme articulada com bases na filosofia de Dewey e Greene, 

intenciona, com as artes visuais, mais especificamente com a linguagem expressiva da 

colagem, permitir um encontro pessoal, transformador – uma experiência estética – com uma 

obra de arte específica. Trata-se de um “trabalho vivo”. 

Esta formação concentra-se, quase exclusivamente, nas obras criadas pelos 

participantes, criando pontes de diálogo entre o próprio grupo para pensar a Arte. Ou seja, 

intencionando a experiência estética do criador e do preceptor. 

O percurso de ensinar/aprender Artes Visuais, nessa perspectiva, envolve elementos de 

criação estético-artística, pesquisa e conexão com outras áreas curriculares, ao mesmo tempo 

em que constrói conscientemente as habilidades de percepção. A experiência estética, no seu 

sentido educativo, é promulgada através de um processo colaborativo entre todos os 

envolvidos na formação. 

As propositivas que envolveram ênfase na percepção, no entanto, não significam que 

estas estejam limitadas a uma apreensão cognitiva ou a um único processo mental. Envolver é 

entendido como mover-se, criar e sentir; está enraizado no corpo e em processos artísticos 

autênticos, e inclui componentes reflexivos, verbais e contextuais (históricos, culturais) 

entrelaçados como aspectos da experiência total. 

 

Colagem 

A ideia de trabalhar com a técnica da colagem como linguagem e expressão, no 

percurso dessa formação estética para docentes e estudantes de licenciatura, é justamente sua 

forma expressiva e clara de fazer emergir imagens que revelam seu tempo. A colagem para 

pensar a experiência docente é um desdobramento da minha prática artística. É o que venho 
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estudando e praticando no percurso do meu doutoramento na linha de pesquisa de Ensino das 

Artes Visuais. 

Para não utilizar uma didática “fixa, rígida, ou uma crosta de convenções”, trouxe para 

o conhecimento dos participantes algumas pistas acerca do surgimento da colagem no cenário 

artístico, como seu impacto enquanto linguagem no campo das Artes, através do que chamei 

de observação participante. Esta observação participante se dá no contato do sujeito com a 

própria obra de arte, ao mesmo tempo em que observa a obra, indaga sobre sua substância e 

forma. Para Dewey, a forma [...] assinala um modo de contemplar, sentir e apresentar o 

material vivenciado de tal sorte que ele se torna, de maneira rápida e eficaz, um material para 

a construção de experiências satisfatórias por parte dos menos dotados que o criador original 

(DEWEY, 2010, p. 220). 

Trabalhar nessa perspectiva significa compreender que a obra de arte é “um material 

conformado em sua substância estética” (DEWEY, 2010, p. 220). Este material se diferencia 

entre o que é feito do modo como é feito. Substância e tema são conteúdos distintos nessa 

perspectiva, entre “a matéria para e a matéria na produção artística” (ibidem, p. 221). Dewey 

explica que a matéria para é o tema, que pode ser descrito diferente do produto artístico. No 

caso específico aqui pesquisado, o tema é a formação docente – sua matéria estética, que é o 

ato de pensar investido em uma linguagem artística. Sendo assim, a substância, o material 

estético produzido destes estudos são os exercícios estético-artísticos dos participantes. 

Esses exercícios se tornam matéria estética, pois possuem na sua forma componentes 

de uma experiência consumada, a qual é o resultado direto da experiência estética, pois é um 

processo que não é conclusivo. Não se conclui no final do dia ou do percurso formativo. Ele 

continua pulsante no participante, à medida que este toma consciência da sua capacidade 

criativa, de produzir sentido e ampliar a sua inteligência imaginante. Para Greene, a educação 

estética está sempre relacionada à imaginação. “Muito depende da imaginação [dos alunos] 

sendo despertada de seus sentimentos infundindo seu pensamento, suas percepções 

fundamentando o que eles vieram a conhecer” (GREENE, 2000, p. 41). 

Em meio a essas experimentações (históricas, culturais), a estratégia foi a de 

conversar, ouvir, mostrar e ir construindo. Ao mesmo tempo em que passamos a conhecer 
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historicamente este período do “mundo das artes”, produzimos exercícios com a técnica da 

colagem, associando um conhecimento que é histórico e prático, objetivando um saber 

prático-teórico sobre a colagem. Sempre tomando como principal referência o trabalho de 

artistas. 

Para sistematizar a produção, criei categorias que nos auxiliariam na composição das 

colagens. Estas categorias foram: seleção, coleção, apropriação, justaposição, sobreposição e 

montagem. Passamos a exercitá-las em conjunto com os conteúdos que foram surgindo nos 

primeiros exercícios: representação, imaginação, a cor na composição da colagem, 

justaposição, monocromia, figura e fundo, decomposição da imagem (abstrato e figurativo). 

Nesse momento foi necessário reformular o programa de formação. Realizamos alguns 

estudos e exercícios que contemplaram todos os conteúdos. Após alguns dias de exercícios, 

escolhemos trabalhar com um tema. Nessa etapa da formação, o tema seria o que direcionaria 

o ensejo criativo – serviria como um dispositivo para a investigação poética. O tema 

escolhido foi: “Devaneios poéticos na travessia docente”. 

Então, trabalhamos nesse tema, junto aos conteúdos: representação, imaginação, a cor 

na composição da colagem, justaposição, monocromia, figura e fundo, decomposição da 

imagem (abstrato e figurativo), e passamos alguns dias compondo as colagens. Após cada 

participante ter elaborado sua colagem, reservamos um dia para realizar uma “clínica de 

obras”. Nesse dia comentamos sobre o processo de cada um, como chegou ao resultado 

daquela colagem, como foi realizar esse tipo de trabalho, como se sentia após a conclusão, se 

ficou satisfeito... 

Como todos concluíram de maneira satisfatória suas produções, convidei- os a 

produzir uma série dos seus trabalhos. Mas, dessa vez, desdobrando a técnica, utilizando outra 

linguagem, a gravura. Tudo ainda partia do pressuposto da colagem. Passamos a fazer 

monotipias (a tinta óleo e na prensa) da imagem que havia sido produzida na colagem. O 

objetivo era que todos pudessem observar a dinamicidade de uma imagem, como poderíamos 

desdobrar as nossas propostas imagéticas aproveitando exclusivamente o recurso de outras 

linguagens contemporâneas, nesse caso, a monotipia usando a impressora e a prensa. 
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Compreender essas transações possíveis da arte contemporânea implica rejeitar 

qualquer separação ou dicotomias entre teoria e prática, forma e conteúdo, aprender e ensinar, 

assunto e objeto. A ideia do desdobramento é sempre perceber as coisas na sua totalidade, 

inter-relacionado, em vez de dissecado. 

O mundo visto na sua totalidade. Esta era a ideia, ou melhor, o conceito apreendido 

nos exercícios de colagem. Em um primeiro momento, o ato de rasgar parece aproximar-se do 

de dissecar, mas, ao contrário disso, o ato de rasgar é o mesmo de aproximar-se das coisas; o 

ato de rasgar e justapor ou sobrepor foi sinônimo de desdobrar uma coisa em outra, ou seja, 

era preciso conhecer para interagir e trazer à tona outra imagem. 

A integração do sujeito com a obra, perceber ao mesmo tempo que é capaz de ter uma 

experiência estética, esta ideia de continuidade ao apreciar e realizar em ação um trabalho 

estético-artístico, é um tópico sobre o qual Dewey escreveu. Ele se opôs completamente à 

dualidade e à fragmentação. É preciso apenas atender aos títulos de suas muitas obras 

(Experiência e Educação, Arte como Experiência, Criança e Curriculum, Democracia e 

Educação, para citar apenas alguns) para observar seu impulso profundo para trazer ideias 

para articulações e vê-las como continuidades, em vez de partes diferentes ou distintas. 

Foi nesta mesma prerrogativa que a colagem foi trazida nessa formação. A ideia de 

selecionar, colecionar, justapor e sobrepor para construir uma imagem que levasse à reflexão 

acerca da formação estética e docente de cada participante. Era pensar em percursos de 

continuidade, tomando as artes visuais como seu maior e mais promissor caminho. O que 

elucidaria a consciência em atitudes mais criativas, dinâmicas, mais inteligentes. 

 

Pistas para continuar pesquisando 

 

Enfim, trouxe ao leitor um recorte do percurso inicial da minha pesquisa sobre 

formação estética docente. A empreitada inicial é compreender a possibilidade de uma 

formação estética docente ancorada na filosofia da experiência estética de John Dewey e da 

educação estética de Maxine Greene. 
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Sem nenhuma precipitação, revelo que tal investimento é possível. Realizei nos meses 

de março e abril de 2017, num total de vinte e quatro horas, encontros de formação estética 

com professores e estudantes de licenciatura de diversas áreas do conhecimento (Pedagogia, 

Artes Visuais, Ciências Biológicas, Geografia, Filosofia, Jornalismo, Design). Dezenove 

participantes, inteiramente comprometidos do início ao fim dos encontros, em produzir e 

compreender sua capacidade criadora, como também em articular esses procedimentos 

estéticos às suas práticas docentes. Só nesta intenção é que poderia ter chegado ao meu 

objetivo, mas a ideia é sempre ir além. 

Certamente, esses profissionais e estudantes conheceram a alegria e a tensão de 

trabalhar com suas experiências estéticas, e em sequência colocaram as questões sobre seus 

próprios conhecimentos estéticos, na medida em que fomos experienciando novas maneiras 

de visualizar o desdobramento das colagens. Nesse ínterim de experimentar sua capacidade 

criadora ao mesmo tempo em que se colocam questões sobre suas próprias experiências, é 

onde – revela Greene – que começa a educação estética. 

É justamente a conexão entre a presença de um trabalho estético-artístico e a 

exploração de seus materiais, os mistérios de sua forma, que exploramos nesses encontros. 

Explorando os conteúdos e as técnicas já mencionadas, os professores e estudantes 

participaram não só cognitivamente e de acordo com uma regra, mas puderam participar com 

todas as suas emoções, com todo o seu organismo, corpos-mentes trazidos para novas 

articulações e aprendizagens, para uma nova maneira de interagir com o mundo. 
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Resumo 
 
Por muitas vezes nos deparamos ao longo do curso de licenciatura sobre Artes Visuais com as 
seguintes perguntas: Para você, o que é Arte? Como ensinar e o que ensinar sobre Artes Visuais? Ao 
longo de nossa formação acadêmica, imersas em teorias sobre metodologias, conceitos e 
conhecimentos sobre a história das artes e do quanto os movimentos são como espelhos sociais de seus 
tempos, por diversas provocações, fizemos o exercício de nos reconhecer como arte/educadoras e, 
principalmente, reconhecer o que sobra em nós de concreto, de estético e poético após o afunilamento 
entre o que absorvemos do universo acadêmico e o que somos fora dele. Buscamos então investigar na 
prática a articulação entre o fazer e o sentir arte/educação. Tal articulação ganha evidência neste 
presente artigo. Essa reflexão se baseia sobretudo no relato de experiências, propostas arte/educativas 
sobre as artes visuais, descrevendo oficinas voltadas a estudos e nas experimentações plásticas 
realizadas pelo Coletivo Eu Passarinho, situado na cidade do Recife-PE nascido há quatro anos, do 
qual atuamos como pesquisadoras, arte/educadoras e artistas. O Coletivo Eu Passarinho realiza ações 
colaborativas de aproximação das artes ao público de todas as idades. Sinaliza na linha do tempo das 
possibilidades educativas e artísticas contemporâneas um olhar carregado de afeto, memória, relações 
interpessoais e acessibilidade. Para além disso, aponta um horizonte de estudos sobre motivações 
políticas e de delicadezas referentes ao mediar conhecimentos de dentro de casa e do mundo.  
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Introdução 

Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a 
árvore daquele passarinho. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu mais de 
sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore meu irmão 
aprendeu pra santo mais que os padres lhes ensinavam no internato. Aprendeu com a 
natureza o perfume de Deus. Seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o 
azul. E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida no tronco das árvores só 
serve mesmo pra poesia. No estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as 
árvores são vaidosas. Que justamente aquela árvore na qual meu irmão se 
transformara, envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros e 
também tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão 
agradecia a Deus aquela permanência em árvore porque fez muita amizade com as 
borboletas (BARROS, 2000). 
 

O que poderia ser feito para potencializar ou gerar a curiosidade sobre o conhecimento das 
Artes Visuais? Como ativar o “estado de ser árvore?” Quais meios utilizar para que a 
experiência converta-se em aprendizado? 
Com a tentativa de responder a estas perguntas, temos como fio condutor desta pesquisa as 
experiências de um grupo criado por nós, alunas da graduação em Artes Visuais da UFPE. 
Nossos trabalhos são voltados para a apropriação e o pertencimento artístico/social, para 
tanto, extrapolaram barreiras invisíveis relacionadas ao conhecimento sobre artes, faixa etária, 
linguagem artística, leitura de imagem e alfabetização imagética, estética, poética pessoal, 
espaços expositivos e público. Criado em 2013, o Coletivo Eu Passarinho nasce com o intuito 
de aproximar a arte da vida das pessoas comuns em seus respectivos espaços, num encontro 
onde se possa compartilhar saberes científicos, históricos e emocionais sobre Artes Visuais. 
Nasce respeitando o aprendizado através da troca, como afirma FREIRE (1996), onde há 
condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos 
da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do 
processo.  
A iniciativa do grupo está pautada em organizar e oferecer encontros lúdicos formativos a fim 
de descentralizar, fomentar e aproximar conhecimentos acerca das Artes Visuais ao público 
em geral. Desenvolvemos projetos que promovam ações culturais e educativas que visam 
democratizar as Artes Visuais.  Através de oficinas artísticas com metodologias brincantes e 
poéticas buscamos facilitar as explanações sobre movimentos artísticos que compõem a 
história das Artes, experimentações de técnicas, observação sobre a atemporalidade estética 
de artistas mundiais e locais. O principal propósito deste conceito é fazer com que o público 
construa significados que desrespeitem a apreciação, redescoberta e apreço pela experiência 
pessoal/afetiva do ver, compreender e do fazer artístico. 

 
Arte/Educação é todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação de 
públicos (crianças, comunidades, idosos, etc.) com a arte, como em um diálogo em 
que um está dentro do outro. (BARBOSA, 2011, p.22). 

 
Traduzimos em nossos trabalhos o que sentimos quando pensamos em nossas próprias 
histórias de vida. Enquanto estudantes, contavam-nos uma história que não a reconhecíamos. 
Acolhemos então a ideia de construir narrativas sobre as artes a partir de nós mesmas e do 
encontro com o outro. O que você traz de seu na arte que você encontra, na arte que você 
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sente? Partindo desta premissa, buscamos a essência do sensível, do afeto e da criatividade 
presente na memória da infância a grande referência para todo e qualquer tipo de trabalho que 
realizamos. Acreditamos na expressividade e no imaginário livre como grandes elementos de 
força estética e produção plástica. Foi assim que nos aproximamos das Artes, foi por percebê-
la tão próxima, chegando a pulsar dentro da memória que a escolhemos. É assim que 
gostaríamos que as pessoas também encontrassem arte em suas memórias, viva, pulsante! 

  
A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de 
‘aprendizagem’. Seu domínio é o do não-racional, do indizível, da sensibilidade: 
domínio sem fronteiras nítidas, muito diferente do mundo da ciência, da lógica, da 
teoria. Domínio fecundo, pois nosso contato com a arte nos transforma. Porque o 
objeto artístico traz em si, habilmente organizados, os meios de despertar em nós, 
em nossas emoções e razão, reações culturalmente ricas, que aguçam os 
instrumentos dos quais nos servimos para apreender o mundo que nos rodeia. Entre 
a complexidade do mundo e a complexidade da arte existe uma grande afinidade 
(COLI, 1995, p. 15). 
 

Histórias do nosso sentir e fazer Arte 
 
Nós duas escolhemos estudar ARTE. Em nossas famílias, somos as primeiras a conseguir 
adentrar num curso superior. Nossas infâncias fizeram parte de brincadeiras de quintal e 
brinquedos culturais e populares de nossa terra.  Somos enraizadas de música, dança, 
lantejoulas e batuques. Somos crias das habilidades manuais, criativas, doces e delicadas de 
nossas mães. Somos sementes das histórias inventadas e reais de nossos pais. Nós também 
somos duas mulheres vindas de favela. Uma vem do Bode e a outra do Alto do Pascoal. Hoje, 
somos duas mulheres estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais na UFPE, 
pretendendo ser Professoras de Arte. Temos muitos sonhos, um deles: trabalhar em nossa 
área. Hoje sonhamos com os pés em nuvens, sim, as nuvens são nosso chão mesmo. Hoje 
somos passarinhos de um céu de nuvens coloridas e já de muitas histórias e infinitos.  Somos 
o Coletivo Eu Passarinho, carregamos conosco a bagagem do que aprendemos sobre Arte em 
casa, na Universidade e no mundo. Compartilhamos nossos saberes e aproximamos a Arte da 
vida de quem nos encontra e que muitas vezes, assim como nós, não tiveram oportunidades de 
acesso ao universo das Artes Visuais com suas histórias, pesquisas e conhecimentos. 
Semeamos como os passarinhos. Carregamos sementes no bico. Eis aqui o que somos. Eis 
aqui o queremos ser: mediadoras, artistas, Arte/Educadoras, no  Museu, na sala de aula, no 
espaço expositivo ou simplesmente num equipamento cultural chamado: “qualquer lugar”. 
 

As aprendizagens da vida cotidiana, longe de serem sempre fáceis de fazer, obrigam 
a operar um deslocamento do olhar sobre as coisas para revelá-las de outro modo e 
fazer emergir sentidos ocultos. Esse novo olhar sobre o comum transforma as 
representações do cotidiano e, desse modo, não nos deixa nem interiores nem 
indenes, mas nos transforma igualmente. As representações do mundo mudam, e ao 
mesmo tempo, o trabalho operado por esse deslocamento nos descobre de outro 
modo e modifica a nossa apreensão do mundo. (BROUGÉRE; ULMANN, 2012, 
p.3) 
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Inventividade e Ludicidade nas oficinas do Coletivo Eu Passarinho 
 
Uma de nossas preocupações ao planejar nossas vivências é encontrar formas simples de 
desenvolver a expressividade e o conhecimento nas pessoas. Procuramos, desse modo, 
elaborar propostas que pedem a participação de sujeitos de qualquer faixa etária. 
Acreditamos, portanto, que a aprendizagem acontece não somente nos espaços formais, mas 
nas experiências que adquirimos a cada encontro e com cada pessoa que se permite voar 
conosco e deixar um pouco de si para o Coletivo. Outra grande inquietação de nossa pesquisa 
é estimular as pessoas a continuarem produzindo mesmo após o término de nossas atividades. 
Pensando nisso e por um outro fator muito forte que é o nosso contexto social, a escolha de 
materiais baratos e de fácil acesso foi altamente significativa para esses resultados e se tornou 
posteriormente a identidade do Coletivo Eu Passarinho. O papelão é hoje nossa grande 
ferramenta de trabalho, a sua versatilidade nos inspira e nos ajuda a estimular a imaginação e 
a inventividade das pessoas a partir de suas mil possibilidades. 
Como arte/educadoras em formação, sabemos dos múltiplos benefícios cognitivos, sociais e 
afetivos envolvidos no fazer e ensinar arte, desenvolver um trabalho centrado nas expressões 
e percepções do outro deve ser uma das premissas fundamentais de todo arte/educador 
(FERRAZ E FUSARI, 1999).  Com esse intuito, nasceram, no seio do Coletivo, oficinas de 
arte que visam estimular a criatividade, o conhecimento sobre as artes visuais, história da arte 
e o fazer artístico através do trabalho grupal, da poesia, do manejo de materiais, da contação 
de histórias, da transformação do papelão em obra de arte e/ou brinquedo e do resgate da 
simplicidade da infância, que foi tão presente em nosso tempo. Surgiram assim as oficinas: 
“Papelão de Poesia”, “Para a Palavra” , “Palavra avoada” e “Vestindo-se de histórias”. 
Fazendo um breve resumo, a primeira consiste em estudos sobre tridimensionalidade. Ou seja, 
criamos peças tridimensionais usando o papelão como suporte, tendo como inspiração e ponto 
de partida leituras poéticas e a história da arte; “Para a Palavra” une contação de histórias, 
encadernação e estamparia artesanal e a “Palavra avoada” começa na confecção da pipa, em 
seguida na criação de sua estampa e na escolha de uma poesia que será escrita na sua rabiola. 
A oficina culmina com uma grande brincadeira onde todos vão fazer seus brinquedos 
levantarem voo juntos. A oficina “Vestindo-se de histórias” caminha entre teorias de 
elementos da linguagem visual e literatura, da linguagem da narração de histórias e da criação 
livre.  Criamos aventais para contar histórias de nossas memórias afetivas, advindas da 
tradição oral que trazem imagens que registramos em nossas infâncias.  
Escolhemos as oficinas “Papelão de Poesia” e “Vestindo-se de histórias” para apresentar três 
experiências distintas com público de diferentes faixas etárias e interesses. “Papelão de 
Poesia”, apresenta duas experiências da mesma oficina, com públicos diferentes em idade e 
pertencimento social. “Vestindo-se de Histórias” revela sua realização com um grupo 
composto só por mulheres.  
 
Oficina Papelão de Poesia 
 
A primeira aconteceu em agosto de 2014, no Espaço das Arteiras, localizado na Rua 
Guaianazes no bairro de Campo grande - Recife. A oficina é sistematizada em três momentos 
e nessa ocasião foi direcionada para o público adulto. Inicialmente nós fazemos uma acolhida 
e conversamos sobre o Coletivo e a proposta da oficina. Ainda dentro desse momento, são 
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Fig. 1 e 2.  Processo de criação oficina “Papelão de 
Poesia” 

escolhidas poesias que nos remetam imagens, algumas pessoas escolhem rememorar seus 
poemas preferidos, outras escolhem a partir dos livros sobre artes visuais e movimentos 
artísticos que levamos; no segundo momento nós mostramos o material, as possibilidades de 
uso que cada artista explorou diante dos livros que levamos como referência e partimos para o 
processo criativo. O terceiro e último bloco acontece quando todos terminam as suas peças, 
fazemos uma grande conversa sobre o processo e cada um externa as ideias, sensações e 
inquietações que surgiram ao longo do processo. O primeiro ponto que observamos - 
recorrente, na maioria das vezes em que trabalhamos com esse público - é a falta de 
segurança. Os adultos se julgam menos competentes por estarem sempre desejando reproduzir 
o seu imaginário de maneira mais mimética possível ao mundo real. A cada etapa do processo 
eles vão ganhando mais confiança e ornando o seu trabalho com significados próprios e tão 
sensíveis a ponto de se surpreenderem com o resultado.  
 

Sentir, perceber, fantasiar, imaginar, representar, fazem parte do universo infantil e 
acompanham o ser humano por toda a vida. (FERRAZ E FUSARI,1999, p. 56). 
 

O momento de criação é onde o adulto se liberta. As travas existentes no início da oficina aos 
poucos vão sendo deixadas para trás, dando espaço à autoestima e à valorização de seu 
trabalho. Vejamos a seguir em breves registros fotográficos realizados em agosto de 2014 
etapas deste processo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do Facebook do Ateliê Espaço das Arteiras 
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Fig. 3. Finalização da oficina Papelão de Poesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda experiência aconteceu em julho de 2015 num local muito significativo, no 
MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães), localizado na Rua da Aurora, Boa 
vista, Recife. Foi um momento muito ímpar em nossa trajetória, pois no início do Coletivo 
não imaginávamos que chegaríamos a conseguir realizar uma oficina num espaço artístico tão 
importante para nossa cidade como é o Museu de Arte Moderna. Integramos, juntamente com 
outros artistas, a grade de oficinas de férias do Museu. Nessa ocasião a “Papelão de Poesia” 
foi ofertada para o público infantil e adulto, quatro crianças e a mãe de uma delas 
participaram da oficina. Nesse dia fizemos uma acolhida um pouco diferente, adicionamos à 
oficina mais um estímulo sensorial, utilizamos instrumentos percussivos como alfaia, 
pandeiro e chocalhos para provocá-los a produzir imagens e ideias a partir do som. Mais uma 
vez a literatura e as referências das artes visuais se fizeram presentes e houve os que 
escolheram representar histórias, e outros que fizeram suas escolhas baseadas em influências 
externas ou situações vivenciadas em sua família (personagens de games, crença religiosa). 
Apesar da pouca idade as crianças presentes, elas lograram atribuir significados extremamente 
complexos às suas produções e estavam muito seguras em relação a sua expressividade.  
 

(...) O conhecimento é uma relação abstraída a partir das ações e da coordenação das 
ações físicas dos objetos, tornando possível à criança transpor os limites da 
sensibilidade e reconstruir o mundo à imagem de seu entendimento. (RICHTER, 
2002, p. 34). 

 

Fonte: Imagem do Facebook do Ateliê Espaço das Arteiras 
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Fazendo uma analogia do processo criativo e dos resultados observados nas crianças e 
adultos, encontramos diferenças e semelhanças entre eles. A primeira principal diferença está 
na liberdade de julgamento e na interação com o grupo. As crianças estão abertas e instigadas 
ao novo desde o primeiro contato. Para além desta observação, constatamos que as crianças 
não se mostraram preocupadas em reproduzir mimeticamente, mas em transmitir suas ideias. 
Já os adultos desenvolvem essas características durante o processo de criação com o manuseio 
dos materiais e a troca de experiências entre si. A semelhança maior acontece na mudança 
interna que ocorre ao término da oficina. Ao final, todos acabam adquirindo um “grauzinho” a 
mais de confiança em relação ao seu desenho, as suas ideias, ao entendimento de que 
podemos sim nos expressar artisticamente independente de nossa formação ou idade, e que 
fundamentalmente o trabalho coletivo e a liberdade criadora são imprescindíveis para nosso o 
crescimento humanístico.  
Atrelando nossas atividades de oficina ao espaço museal, inserimos uma visita ao acervo do 
MAMAM, no mesmo dia de nossa atividade, para que os envolvidos na oficina “Papelão de 
Poesia” pudessem conhecer e experienciar ainda mais o universo tridimensional. A visita foi 
reconhecida como importante por existir a constatação no ato da inscrição que nenhuma das 
crianças envolvidas conheciam o Museu. Adicionamos a visitação ao nosso encontro com o 
intuito de inseri-los ao ambiente e oportunizar referências para ampliação de possibilidades e 
suportes plásticos. Todos os envolvidos puderam conhecer obras de outros artistas 
pernambucanos e brasileiros. Após a visita, finalizaram suas obras dando a elas títulos e base. 

                  Figuras 4, 5 e 6: Processo criativo e resultado da oficina realizada no MAMAM       
 

Fonte: Anderson José 
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Não surpreenderia se disséssemos que as crianças voltaram muito mais inspiradas e motivadas 
a intitular suas obras de arte e levá-las para casa, podendo expô-las da mesma maneira como 
as que conferiram dentro do Museu. O nosso último momento seria registrado com uma foto, 
mas o local deveria ser escolhido pelas crianças.  Quando perguntados sobre a escolha do 
local, responderam:  
- Aqui é bom, tem palco, a obra fica mais alta e ele (Francisco Brennand) fez desenhos de 
bichos parecidos com os nossos... (Gabriel, 10 anos  e Pedro, 15 anos).  Quiseram expor ao 
lado das obras do artista pernambucano de grande representatividade em toda a cidade do 
Recife, o renomado Francisco Brennand. 
Para nós do Coletivo, a finalização dos trabalhos deste dia não poderia ter sido mais especial. 
Observamos as crianças em “estado de ser árvore”. Com seus bichos e imaginário, eles 
aprenderam mais sobre Brennand do que poderíamos ter explicado. Aprenderam a ver, sentir 
e criar Arte. Carregarão para sempre na memória artista e obra mais próximos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oficina Vestindo-se de histórias 
 
Realizada em julho de 2017, em nosso Ateliê, sede do Coletivo Eu Passarinho, situado na Rua 
Siqueira Campos, 279, no bairro de Santo Antônio - centro da cidade do Recife,  Ed. Brasília, 
andar 12, sala 1214, a oficina foi composta por um grupo exclusivamente de mulheres. A 
procura espontânea destas foi-nos surpresa, já que a proposta tinha somente como indicação a 
faixa etária público adulto, não de gênero.  
Por sermos duas mulheres, facilitando os conteúdos, logo percebemos interação e entrega do 
grupo às propostas que íamos apresentando. Porém, como duas mulheres jovens, percebemos 

Fig.7: Resultado final da oficina Papelão de Poesia no MAMAM            

Fonte: Anderson José 
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também uma acolhida afetuosa e até sentimental, visto que todo o grupo de mulheres tinha 
idades que variavam entre 38 e 65 anos. Tivemos dificuldades em iniciar os processos 
técnicos referentes aos conteúdos programados para o encontro pelo tamanho do 
envolvimento das participantes com nossas histórias pessoais de vida e escolha profissional. 
Ouviam atentamente tudo que contávamos e se mostraram muito curiosas para fazer parte de 
nossos próximos passos e trabalhos. Tomamos café, rimos bastante, ouvimos muitas histórias 
trazidas por elas, de suas vidas e escolhas e assim, cantamos, brincamos e finalmente, 
chegamos em nossas etapas metodológicas que, por fim, o que para elas, já se não era tão 
esperado ... 
Indicamos como primeiros aspectos importantes da oficina o conhecimento sobre elementos 
visuais dos quais utilizaríamos. Eram elementos formais que ludicamente conheceríamos e 
nos aproximaríamos com ou sem dificuldades para algumas. Linha, ponto, textura, figura, 
forma, espaço, cor, valor. Para construir aprendizado a partir destas referências teóricas, 
organizamos a vivência nas seguintes etapas: 
 

1- Memória afetiva e criação livre; 
2- Exposição dos materiais que utilizaríamos como suporte artístico; 
3- Resolução de adaptação entre suporte plástico e criação livre; 
4- Criação; 
5- Finalização com relatos de experiências sobre as dinâmicas e o fazer. 

 

No momento 1, foi pedido para que cada participante aguçasse as lembranças e trouxesse, de 
seus momentos de infância, uma história da literatura ou da tradição oral que tivesse marcado 
seus processos criativos mentais. Um história que fosse capaz de gerar imagens em seus 
processos imaginativos. Logo após identificarem estas imagens e histórias, pedimos para que 
cada participante tentasse desenhar com lápis em papel as imagens que contassem esta 
história. Pedimos para que na folha, estivessem contidos os elementos visuais desta história a 
fim de que nos remetesse a uma narrativa.  
No momento 2, cada participante escolhe um avental, peça que nesta ocasião foi feita com 
tecido de textura lisa com cores variadas que nos servirá como suporte plástico para imagens 
da história apresentada no momento 1, além de vestir cada uma delas referenciando o título da 
oficina em questão e salientar a apropriação dos conteúdos teóricos sobre as técnicas e 
histórias das artes. 
Nos momentos 3 e 4, daríamos tempo para que cada uma organizasse e se dedicasse para criar 
no avental suas narrativas visuais. 
No momento último, juntaríamos o grupo para avaliar os processos de compreensão e 
utilização dos conceitos às práticas de criação individual. 
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Fig. 8: Processos iniciais de criação da oficina vestindo-se de histórias         

 

Fig.9. Finalização da oficina com exposição dos trabalhos                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Percebemos neste grupo grande envolvimento e preocupação com a estética visual e a 
eficiência de seus próprios traços. Por muitas vezes fomos ajudar no sentido de afirmar 
autoconfiança para suas criações. Ouve quem no momento 3 quisesse desistir, visto que 
teriam que passar suas ideias para a prática e voltavam com isso as dúvidas e indagações que 
iam desde “Não sei fazer isso!”; “Mas, isso é muito difícil, faz pra mim?” a “Não sou boa pra 
fazer isso não...”. Porém, com força, ânimo e muitas risadas, o grupo foi se fortalecendo a 
cada momento, passo a passo e se refez com entusiasmo a cada criação. Começaram a 
movimentar-se com trocas de trabalhos, quem costurasse bem ajudava quem sabia desenhar e 
vice-versa. No fim, não teve quem saísse sem avental repleto de história, imagem e com toda 
certeza, aprendizado que vai muito além do que o que conseguimos um dia prever. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Amanda de Souza 

Fonte: Amanda Souza 
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Considerações finais 
Nossa proposta ao realizar este estudo foi de esboçar considerações e evidenciar a 
metodologia de trabalho, atividades arte/educativas, realizadas pelo Coletivo Eu Passarinho 
para crianças, adolescentes e adultos através de oficinas com experimentação de práticas 
manuais a fim de atingir conhecimento acerca das Artes Visuais. Buscamos com estas 
vivências elaborar a simplicidade da técnica, a espontaneidade do traço, aguçar a criatividade, 
transmitir conhecimentos acerca de suportes bi e tridimensional, dilatar ilustração artesanal e 
sobretudo pontencializar os conhecimentos sobre Artes Visuais. Utilizamos a ludicidade para 
trazer ao público de forma acessível e intrigante a força da imaginação e suas várias formas de 
narrativa, visando aproximar ainda mais o ser humano da sua essência criadora. 
Entre os desafios apresentados, destacamos a capacidade de afetar e de ser afetado. A 
disponibilidade e abertura para quebra de crenças sobre estéticas e estilos de dimensão social 
que distanciam o ser potente e criador de cada um e restringe-o a participar dos processos 
como admiradores, consumidores de arte, por não possuírem conhecimentos específicos sobre 
técnicas. Em todas as experiências citadas, discutimos sobre a capacidade criadora e criativa 
inerente em todo ser humano, da necessidade de estudos e pesquisas para aprofundamentos de 
técnicas, da capacidade de conhecimento através das Artes Visuais e de subversões de 
padrões diante de movimentos sociais e artísticos em seus tempos e nos tempos de hoje e 
principalmente da importância do fortalecimento de vínculo com espaços culturais em nossa 
cidade para que se amplie nosso entendimento, visão e possibilidades criativas acerca do que 
gostaríamos de expressar e compreender. Acreditamos que o conhecimento da arte abre 
perspectivas para que o ser humano tenha uma compreensão melhor do mundo, na qual a 
dimensão poética esteja presente: a arte ensina que nossas experiências gerem um movimento 
de transformação permanente, que é preciso reordenam e a todo momento ser flexível. Isso 
significa que, criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental 
para aprender (BRASIL, 1998). 
Diante das reflexões aqui apontadas, avaliamos que as atividades desenvolvidas nas oficinas 
artísticas do Coletivo Eu Passarinho contribuíram positivamente no processo de ensino-
aprendizagem acerca do universo das artes e sucessivamente para o empoderamento dos 
participantes, pois percebemos ao longo das atividades que, independente das idades e 
oficinas oferecidas, o discurso ao fim dos encontros sobre as criações efetuadas havia se 
tornado menos autocríticos e ganhava um caráter mais participativo em relação à experiência 
de troca.  
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COM O PANO EM MÃOS, MEU NOME É ÁFRICA: PREPARAÇÃO 

PARA UMA EXPERIÊNCIA1 
 

Gilmara de Souza de Brito2 - UEMS/NAV(r)E 
Marcos Antônio Bessa-Oliveira3 - UEMS/NAV(r)E 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
O presente trabalho trata de relato de experiência sendo vivenciada para intervenção escolar que fará 
parte da dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Educação – 
PROFEDUC – na UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do SUL – UUCG. A intervenção 
está acontecendo nas salas do 8º ano do ensino fundamental como atividade interdisciplinar entre 
Língua Portuguesa e História. A atividade denominada “Com o pano em mãos, meu nome é África” 
trata da busca da prática de implementar atividades através da Lei 10.639/2003, que inclui como 
Norma o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas. As atividades baseiam-se em 
ciclos de leituras e debates que tratam das questões sobre racismo, preconceito e discriminação vividos 
pelos afrodescendentes no Brasil. O principal instrumento para o início das atividades é trabalhar o 
documentário “Vista Minha Pele”, em que os debates e a interpretação do curta se farão por meio da 
compreensão e abordagem do sentimento de empatia. A partir das perspectivas dos Estudos Culturais 
as atividades acontecerão; o “pano em mãos” será a culminância da intervenção e, após as atividades 
teóricas e intelectuais, os alunos aprenderão a produzir e amarrar turbantes através dos significados 
desses para a cultura afro-brasileira, pelo meio de tutoriais, oficinas e finalizará com um desfile em 
que os alunos apresentarão os turbantes produzidos e amarrados por eles mesmos. A intenção do 
“pano em mãos” é que os alunos produzam, na prática, a partir das artes, tudo aquilo que aprenderam 
intelectualmente em sala de aula e a produção dos turbantes será o símbolo desse conhecimento 
carregado de história e cultura. 
Palavras-chave: Lei 10.639/2003. Cultura afro-brasileira. Estudos Culturais. 

Introdução 

Transformação, quebra de paradigmas, (re)significação, luta, (re)conhecimento, 

intervenção, reflexão, crítica, transcendência, investigação, compreensão, libertação e 

                                                 
1 Este trabalho está vinculado à uma pesquisa maior – intitulada “Com o pano em mãos, meu nome é África!” – 
desenvolvida como Dissertação de Mestrado no PROFEDUC – Programa de Mestrado Profissional em 
Educação – da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG desenvolvida pela primeira 
autora e orientado pelo segundo. 
2 Mestranda no PROFEDUC – Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação – pela 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul/UFMS (2010). E-mail: gilmaracmcg@hotmail.com. 
3 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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conhecimento. Baseado nesses princípios, a partir dos Estudos Culturais, uma intervenção 

escolar acontecerá no Colégio Militar de Campo Grande, localizado na cidade de Campo 

Grande no estado de Mato Grosso do Sul, e será feita com as turmas do 8º ano do ensino 

fundamental. Será uma atividade interdisciplinar entre História e Língua Portuguesa, a 

temática abordada (Cultura Afro-brasileira) consta na documentação pedagógica da 

instituição. A intervenção buscará romper, ou pelo menos incutir nos alunos a quebra das 

barreiras que os impede de reconhecerem-se pertencentes a uma sociedade plural e 

miscigenada. A partir dos estudos sobre as nossas raízes afrodescendentes, buscaremos 

compreender o quanto fazemos parte dessa “negritude” brasileira. O turbante será tomado 

como a materialização plástica de nosso trabalho teórico. Uma forma de demonstrar que “com 

um pano em mãos, também sou África”, ou seja, a cor da minha pele é só um mero detalhe 

perante toda a história do meu país, não é ela que dirá a qual raça eu pertenço, mas sim o meu 

sentimento de pertença. 

Nos Estudos Culturais a cultura é o objeto de estudo, buscando a transformação 

político-social, por onde vem dar voz àqueles que culturalmente falando foram relegados à 

margem. Porém, devemos destacar também que os Estudos Culturais não negam qualquer 

manifestação cultural: “Os Estudos Culturais estão, assim, comprometidos com o estudo de 

todas as artes, crenças, instituições e práticas comunicativas de uma sociedade” (NELSON; 

TREICHER; GROSSBERG, 1995, p. 13), ou seja, nem a cultura dominante pode ser excluída 

de nossos estudos. Nossa investigação dar-se-á na intenção de compreender as raízes culturais 

brasileiras formadas pelo branco europeu, o nativo indígena e o negro africano para que haja a 

superação do racismo e das desigualdades raciais, propondo que nem uma e nem outra dessas 

matrizes na atualidade sejam consideradas cultura dominante ou cultura dominada. 

As barreiras a serem quebradas pelos Estudos Culturais iniciam-se dentro da escola, 

onde professores de diversas disciplinas podem fazer os temas, os conteúdos e as discussões 

“conversarem” entre si, pois essas práticas já nos mostram que as ciências estão juntas e em 

prol dos mesmos ideais. Os Estudos Culturais têm como ponto fundamental de suas práticas 

enquanto epistemologia fazer reverberar na cultura resultados fundamentais para propor 

alterações no cenário em que se encontra determinado contexto sociocultural. Portanto, se os 

estudos de modo geral não servem para operar mudanças na situação do “objeto” investigado, 
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quase sempre em situação de exclusão, para os “praticantes” das epistemes culturalistas essas 

epistemologias estão prestando, na verdade, um desserviço às sociedades. 

 
Uma série de esforços para definir e delinear o projeto dos Estudos Culturais ajuda a 
mapear a diversidade de posições e tradições que podem legitimamente reivindicar 
seu nome. Conversando esses esforços em mente, podemos começar dizendo que os 
Estudos Culturais constituem um campo interdisciplinar, transdisciplinar e algumas 
vezes contra-disciplinar que atua na tensão entre suas tendências para abranger tanto 
uma concepção ampla, antropológica, de cultura, quanto uma concepção 
estreitamente humanística de cultura. (NELSON; TREICHER; GROSSBERG 1995, 
p. 12-13) 
 
 

A sala de aula é um local possível para os Estudos Culturais. É o local em que 

perpassam a interdisciplinaridade, o “interdisciplinar, transdisciplinar e algumas vezes [o] 

contra-disciplinar”, o conhecimento e reconhecimento de nossa própria cultura, que muitas 

vezes é desconhecida, ignorada e renegada. A partir desses estudos buscaremos a prática, a 

atuação e, no momento dessa prática, desse “fazer do conhecimento” através de produções 

artísticas manuais com o “pano em mãos”, que será a produção de turbantes, queremos 

envolver os alunos sensivelmente. Serão envolvidos para que consigam aguçar o sentimento 

de empatia, onde ele perceba no “outro”, que por muitas vezes para ele esse “outro” sempre 

foi “o outro” mesmo. Na verdade um sentimento de pertença! Pois ele nunca se sentiu 

afrodescendente: “a” África sempre pareceu muito distante. Almejamos as ações para 

despertar o “sentir na pele”, para que a guerra do negro não seja apenas daquele que já se 

reconhece como negro. Mas sim uma luta de todos aqueles que fazem parte da nação 

brasileira. Afinal, quem de nós brasileiros pode ousar dizer que não descende de africanos que 

foram escravizados em nosso país? 

 
Os Estudos Culturais acreditam, pois, que a prática importa, que se espera que seu 
próprio trabalho intelectual possa fazer uma diferença. Mas suas intervenções não 
são garantidas; não se esperam que elas durem para sempre. A diferença que busca 
fazer é necessariamente relevante apenas para circunstâncias particulares; quando o 
trabalho dos Estudos Culturais continua a ser útil ao longo do tempo é 
frequentemente porque ele foi articulado às novas condições. Os Estudos Culturais 
não são nunca simplesmente uma prática teórica, mesmo quando essa prática 
incorpora à análise noções de política, poder e contexto. De fato, o sentimento de 
que os Estudos Culturais oferecem uma ponte entre a teoria e a cultura material – e 
têm feito isso ao longo de toda a sua tradição – é uma importante razão para o seu 
apelo aos scholars contemporâneos. Num período de decrescente entusiasmo pela 
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teoria “pura” e implacavelmente a-histórica, os Estudos Culturais demonstram a 
diferença social que a teoria pode fazer. (NELSON; TREICHER; GROSSBERG, 
1995, p. 17) 
 
 

A interdisciplinaridade aqui será trabalhada nas perspectivas dos Estudos Culturais, 

baseado nas transformações, lembrando que o trabalho intelectual não pode engessar as suas 

práticas, e que, nesse contexto do não engessamento, estão inseridas todas as disciplinas 

escolares e as trabalhadas nesta intervenção, que são a História e a Língua Portuguesa. 

Disciplinas que buscarão através do “gancho” das Artes, a prática de romper com o 

tradicionalismo, o conformismo e o comodismo, compreendendo que as ciências e “não 

ciências” trabalhadas no âmbito escolar, como História, Língua Portuguesa, Artes, 

Matemática, Biologia, Química, Física e as outras se complementam. Desta ótica, por 

exemplo, quando dissemos que a perspectiva não é engessada, afirmamos a principal 

característica dos Estudos Culturais que não têm uma estrutura de análise, por exemplo, do 

que seja um bom ou não turbante afro-brasileiro, mas que, levando em conta o contexto dos 

alunos e professores envolvidos (descendentes de africanos, índios e europeus), as 

“avaliações” partem desse contexto sócio, histórico e cultural. 

Práticas em sala de aula: caminhos para a produção 

A partir de apresentações de vídeos, leituras, debates, produção de cartazes, tutoriais 

sobre amarração de turbantes e oficinas os alunos tomarão conhecimento da cultura africana e 

afro-brasileira, além de leva-los a compreender questões sobre racismo, preconceito e 

discriminação. A partir dessas interferências os alunos partirão para o “pano em mãos”, que 

será a produção e amarração de turbantes, culminando com um desfile apresentando os 

turbantes produzidos por eles mesmos. 

Os Estudos Culturais buscam reviver, reescrever a história, analisando a forma como 

essa foi escrita, sendo assim, queremos aqui quebrar com a concepção da história “oficial” e 

linear, esta partindo sempre do pensamento eurocêntrico como a nossa história que está 

(im)posta. No nosso contexto de trabalho de intervenção a história será (re)verificada e, 

talvez, possa ser reescrita ressaltando o quanto a cultura africana é rica e que enormemente 
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contribuiu para a nossa formação cultural, além de ressaltarmos o quanto o reconhecimento 

dela é importante para a nossa identidade brasileira. 

 
Pois, na verdade, os Estudos Culturais estão continuamente minando as histórias 
canônicas no momento mesmo em que as estão reconstruindo para seus próprios 
propósitos. Constantemente escrevendo e reescrevendo sua própria história 
construindo-se e reconstruindo-se em resposta a novos desafios, rearticulando-se a 
novas situações descartando velhos pressupostos e apropriando-se a novas posições, 
os Estudos Culturais são sempre contextuais. (NELSON; TREICHER; 
GROSSBERG, 1995, p. 24-25) 
 
 

Os Estudos Culturais surgem a partir do contexto de “compromisso com populações 

sem poder,” (NELSON; TREICHER; GROSSBERG, 1995, p. 28) sendo fundados por 

aqueles que descenderam de operários ingleses no contexto pós-industrialização. Ou seja, 

aqueles que viviam à margem das Universidades e que viam a necessidade de ter as suas 

heranças culturais vistas nos meios acadêmicos, estudadas e divulgadas pelos ingleses. 

Marcos Antônio Bessa-Oliveira em sua obra “Ensino de Artes X Estudos Culturais: 

para além dos muros da escola” (2010), que é o resultado de sua pesquisa monográfica no 

curso de Artes Visuais –Licenciatura – Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul no ano de 2009, vem mostrar a importância dos Estudos 

Culturais para o ensino de Artes num momento em que os Estudos Culturais estavam no 

Brasil apenas no âmbito dos Estudos Literários, trazendo a quebra de paradigmas teóricos e 

conceituais relacionados ao ensino de artes e aos estudos relacionados à cultura. Através da 

interdisciplinaridade e contra a ideia de dualismo cultural, ou seja, abordando os ideais do 

multiculturalismo, educação multicultural, pluralidade e diversidade cultural, Bessa-Oliveira 

faz uma (re)verificação desses conceitos muitas vezes entendidos erroneamente no âmbito 

escolar. Dessa forma, ele traz o diálogo entre culturas, quebrando as imposições de uma 

cultura hegemônica, como, por exemplo, a europeia, no caso do Brasil, que sempre se 

sobrepõe aos nossos fazeres da arte (pesquisa, ensino e produção). 

Esta intervenção escolar aqui apresentada é baseada nos princípios abordados por 

Bessa-Oliveira, em que o autor propõe buscar o conhecimento na “cultura sem hierarquia”, de 

forma horizontal, onde a hibridização das culturas constrói identidades plurais, como é o caso 

da formação identitária do povo brasileiro. Não fugindo à regra, e talvez fazendo mais se valer 
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dessa possibilidade graças às fronteiras internacionais e limites estaduais, se inscreve Mato 

Grosso do Sul.4 O autor ainda apresenta a escola como o espaço de manifestação dessas 

diversas identidades e que o educando deve ter a sua autonomia construída e ser o sujeito de 

sua ação. Baseados nesses princípios, esta intervenção vem colocar os alunos, através de suas 

práticas “artísticas”, com o “pano em mãos” para sentirem-se os autores de suas próprias 

histórias ou de seus próprios conhecimentos. 

Antes do “pano em mãos” serão trabalhados com os alunos assuntos como racismo, 

preconceito, discriminação racial e intolerância. Nesta perspectiva o curta-metragem “Vista 

Minha Pele” (2003) vem para despertar essas discussões e, através de reflexões empáticas 

como o próprio nome já menciona “vista minha pele”, despertar nos alunos essa atitude de “se 

colocar no lugar do outro”. O curta é uma produção brasileira, com duração de 

aproximadamente 26 minutos, em que a própria trilha sonora já nos propões a reflexão sobre 

nossas origens, especialmente quando menciona: 

 
“Imagina um Brasil totalmente invertido, se negro fosse branco e branco fosse 
negro, tu saberia meu irmão o que é ser barrado, viveria humilhado, negado, partido. 
Com essa pele saberia o que é racismo, viveria a ironia do cristianismo, sem 
ninguém pra te ver, sem heróis na TV, com tanto desencanto como iria viver? Vista 
minha pele, e verá que não é branco ser preto, pois viemos todos da África, nosso 
berço. África, nosso berço. África, vista minha pele e saberá.”5  (VISTA MINHA 
PELE, 2003, s/p) 
 
 

O contexto abordado no curta-metragem é um cenário escolar, onde os personagens 

vivem situações invertidas da realidade, os escravizados no Brasil foram os brancos, a 

discriminação e o racismo são voltados para os brancos, a maioria pobre da sociedade é 

branca, e os países ricos são, por exemplo, África do Sul e Moçambique, e os países pobres 

são os europeus, como, por exemplo, a Inglaterra. O ambiente do cenário é uma escola 

privada em que a protagonista é a única branca e que sofre racismo e preconceito por parte 

dos colegas. Os professores acreditam que ela tem dificuldade em aprender e não se alimenta 

bem. Maria que é a protagonista quer ganhar no concurso de “Miss Festa Junina”, título que 
                                                 
4 No caso do Colégio Militar esta verdade é ainda mais contundente. Além dos sujeitos oriundos dessa situação 
de fronteiras internacionais e dos cinco limites nacionais geográficos do estado de Mato Grosso do Sul, aquela 
escola ainda têm, graças aos militares que são removidos de e por todo o território do Brasil, uma multiplicidade 
maior de culturas, sujeitos e identidades distintos em seu contexto. 
5 Trecho da música de abertura do curta-metragem “Vista Minha Pele” (2003). 
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até então sempre foi de Sueli, personagem negra que oprime Maria por ser branca. Contrária 

semelhança com o Brasil não é de estranharmos! 

O trabalho com os alunos, a partir desse curta-metragem, vai além de trabalhar o 

racismo e o preconceito, mas também quer despertar o sentimento da empatia, pertença para 

que eles compreendam que, para lutar contra o preconceito, não precisa sofrê-lo, mas sim, 

“vestir a sua pele” do outro através da empatia. Quando você sente que aquele sofrimento 

também é seu, e aquelas lutas, contra o preconceito, o racismo e a discriminação, também o 

são, o entendimento se transforma. A intenção é, portanto, que no momento da produção dos 

turbantes os alunos possam “sentir na pele” toda a ideia que o “curta” bem apresenta, ou seja, 

o “colocar-se no lugar do outro”. 

A escolha de manifestação “artística” dos alunos para envolvê-los na produção dos 

trabalhos, vem ao encontro da abordagem de Dewey (2001), que apresenta a afetividade 

transformada em arte, quando o aluno transporta para as suas produções aquilo está 

internalizado. É “colocar para fora” aquilo que ele sente, e, após a produção, sentir-se pleno 

por ter desenvolvido tal atividade, e ver o resultado do que foi produzido por suas próprias 

mãos. 
 

É uma atitude do espírito, um estado da mente – aquele que exige para sua própria 
satisfação e realização na formulação de questionamentos uma forma nova e mais 
significativa. Perceber o significado do que se está fazendo e se regozijar com ele, 
unificar, simultaneamente e um mesmo fato, o desdobramento da vida emocional 
interna e o desenvolvimento ordenado das condições externas materiais – isso é arte. 
(DEWEY, apud 2001, p. 30) 
 
 

A escolha pela amarração e produção dos turbantes como prática “artística” nas 

atividades a serem realizadas partiu das professoras envolvidas, tendo em vista que há em 

uma das salas dessas turmas de oitavos anos uma aluna com dislexia, que possui bastante 

dificuldade no seu processo de aprendizagem, porém, a aluna possui diversas habilidades com 

costura. Ao verificar essa situação, surgiu a ideia de trabalharmos alguma prática que 

valorizasse o trabalho dessa aluna, para ser elevada também a sua autoestima e apontar que a 

valorização daquilo que produzimos não está somente no conhecimento intelectual, mas 

também naquilo que sabemos fazer com nossas habilidades, e, no caso dela, as práticas 

manuais a partir da costura. 
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A fim de fazermos valer os postulados dos Estudos Culturais como proposta de 

trabalho docente em Artes, especialmente, mas que aqui tiramos proveito para nossa 

intervenção, pensamos na ação do “pano em mãos” como maneiras de alterações curriculares. 

E que Bessa-Oliveira acrescenta ao afirmar a força do potencial do professor ao ser um sujeito 

desafiador e promotor de possibilidades outras, não um sujeito que reproduz conteúdos 

preparados por sujeitos que sequer um dia pensaram em compreender as dificuldades de 

sujeitos com necessidades especiais e/ou negros e índio, pois, 
 

Entendemos, baseados no autor, que os professores devem despertar a Arte em seus 
alunos como algo a ser entendido de forma muito pessoal, pois existe sim um 
significado e uma relação com o seu meio sociocultural. […] É possível explicar aos 
alunos que o papel da Arte pode ser o de contestar e discutir as relações de poderes 
sociais; que através da Arte – no designer, por exemplo – muitos de nossos 
utensílios pessoais foram desenvolvidos, etc. Seus dogmas são o de tornar o “outro” 
um sujeito capaz de interpretar o seu meio social, mesmo que seja através de 
metáforas. Afinal, o emocional dos alunos não é um produto à venda na esquina. 
Cabe somente ao aluno se abrir ou não para reinterpretar o seu emocional. Mas essa 
(re)interpretação precisa ser (re)conduzida pela família, professor e sociedade. 
(BESSA-OLIVEIRA, 2010, p. 32) 
 
 

Dentro do contexto escolar, cabe aos professores a busca por esse significado de 

propor sentir o que a arte vem trazer. Não estamos adentrando aqui na parte técnica do ensino 

de Artes, cabendo àqueles habilitados nessa área, mas sim no olhar humano para aquilo que as 

manifestações artísticas querem nos mostrar, pois, por detrás de qualquer manifestação de 

arte, seja cênica, visual, música, dança e teatro, mas podemos pensar nas outras linguagens 

também, existe muito significado e existe alguém ali atrás expondo isso. 

 
Uma proposta metodológica sempre pautada no cotidiano, na “experiência”, na 
vivência e no emocional de todo o nosso meio social. Professor, alunos, escola e 
sociedade, mas tentando partir da “micro” para a “macro” extensões, sem privilegiar 
uma em detrimento da outra, onde acreditamos estar os valores e as diferenças de 
identidade cultural de cada um. É nos Estudos Culturais que estas diferenças 
encontram seus determinados valores sem nenhuma dicotomia valorativa. Suas 
teorias atêm-se nas especificidades de cada uma das produções ou nos seus 
praticantes. Seria o mesmo, arriscamos a pensar, que comparar, nivelando um grafite 
de rua a uma obra de Arte em uma galeria ou museu, respeitando as suas diferenças 
e as suas características peculiares e as de seus produtores. (BESSA-OLIVEIRA, 
2010, p. 32-33) 
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Sabemos que os primeiros educadores do Brasil foram os jesuítas e que o ensino era 

baseado em concepções religiosas/cristãs/católicas, logo, o ensino das artes também recebeu 

essa influência ao longo do seu percurso histórico até a contemporaneidade, e as 

representações culturais e artísticas dos nativos que viviam aqui foram ignoradas. 

 
Entre os séculos XVI e XVII, desde os anos de 1500, ano da descoberta do Brasil 
por Pedro Álvares Cabral, '[…] como se o Brasil não existisse antes […]', a 1759 – 
Período Colonial –, tivemos no ensino da Arte a Educação Jesuítica. Uma educação 
basicamente de cunho religioso e que promoveu, se assim podemos dizer, o 
apagamento de toda a cultura que existia aqui, principalmente a artística, de caráter 
místico, praticada pelos índios. (BESSA-OLIVEIRA, 2010, p. 49) 
 
 

Citando Nessimian (2001) Bessa-Oliveira apresenta algumas características desse 

ensino em artes no qual impõe uma cultura em detrimento de outra que impera ainda em 

algumas escolas desde o Brasil-colônia: 

 
Aversão pelas atividades técnicas e artísticas; 
Caracterizava-se pela primazia do trabalho intelectual sobre o manual; 
Padre José de Almeida: dedicação evangélica no Colégio de Piratininga 
(posteriormente chamando de São Paulo) – com o intuito de incutir nos discípulos as 
sãs virtudes da fé e da caridade, compunham romances ou baladas baseadas na 
moral cristã; 
Desenvolviam nos meninos índios de ambos os sexos, através do cântico de hinos 
sagrados, o amor pela religião e o gosto pela música; 
Também foram introduzidas as representações teatrais, através de dramas que 
apresentavam os mistérios do catolicismo. (NESSIMIAN Apud 2001, p. 27) 
 
 

Em nossa intervenção, através da prática “artística”, a intenção não é impor qualquer 

representação cultural, mas trazer o conhecimento através do fazer artístico com os “panos”. 

Não é impor que o uso do turbante faz parte das representações da cultura africana e afro-

brasileira única e exclusivamente, mas sim mostrar que ela, a representação, também faz parte 

dessas culturas, e que a(s) cultura(s) africana(s) está/estão tão próxima(s) de nós e, muitas 

vezes ignoramos ou negamos suas origens dentro do nosso contexto de formação 

sociocultural. Um estudo um pouco mais aprofundado da formação genética brasileira 

mostraria tão grandes influências de várias culturas estrangeiras, e a cultura africana não 

deixaria constar desse levantamento genético na maioria massiva dos brasileiros. Mas, 

igualmente ao não aprofundamento das discussões sobre o ensino de Arte no Brasil, nosso 
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trabalho não tem também a intenção de fazer análises biológicas da constituição dos sujeitos 

brasileiros para mostrar o óbvio. 

Envolver os alunos nessa produção “artística” não é somente um conhecimento 

teórico, mas também prático, no qual envolve o seu próprio trabalho, no caso, a produção de 

turbantes, em busca da afirmação de pertencer a uma determinada cultura. O seu 

empoderamento diante de nossa ancestralidade, o reconhecimento e a elevação de sua 

autoestima e de sua autonomia. Questões que, trazendo para os alunos, a partir dos seus 

conhecimentos teóricos sobre racismo, preconceito, discriminação, empoderamento negro, 

empoderamento da mulher negra, sobre a cultura africana e afro-brasileira, além de fazê-los 

compreender o significado do “pano em mãos”, que é a produção de turbantes e os seus 

diversos significados dentro das culturas estudadas, e outras utilizações que eles também têm, 

eles vão para a prática, e, com suas próprias mãos possam a produzir a arte e apresentar a sua 

arte, sentindo naqueles momentos ser o autor de seus próprios conhecimentos, descobrindo os 

“artistas” que são. 

A intenção dessa intervenção em sala de aula, não é trabalhar como a disciplina de 

Artes, nem mesmo adentrar em seu método de ensino, cabendo essa tarefa apenas àquele que 

tem habilitação para a prática (do ensinar, do fazer, do pesquisar) com a arte. No contexto em 

que a intervenção acontece, a disciplina de Artes não está inserida na interdisciplinaridade 

deste “projeto”, pois a disciplina não faz parte do currículo do 8º ano do ensino fundamental 

deste estabelecimento de ensino, que é o ano escolar em que a intervenção acontece. Essa 

intervenção está baseada também nos ideais da transdisciplinaridade, como forma de 

transpassar as barreiras disciplinares no âmbito escolar em busca da superação do racismo e 

das desigualdades raciais em nosso País. Bessa-Oliveira ao tratar das “indisciplinas” Artes e 

Estudos Culturais em Ensino de Artes X Estudos Culturais afirma: 
 

[…] poderão acrescentar uma à outra em suas Metodologias de estudo, ensino e 
aprendizagem, pois ambas têm alguns objetos em comum: se preocupam com os 
artefatos da cultura, com as produções das diferentes culturas que hoje formam a 
diversidade cultural da contemporaneidade. E também como essas produções estão e 
devem ser analisadas, considerando a identidade cultural múltipla dos sujeitos que as 
produzem. (BESSA-OLIVEIRA, 2010, p. 68) 
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Dessa forma, podemos perceber que os Estudos Culturais estão ao encontro daquilo 

que estamos propondo com essa intervenção: conhecer e compreender nossa cultura, sua 

diversidade, nossa identidade cultural baseada em nossas matrizes histórico-culturais e o 

entendimento dessas representações em nossas vivências. Sendo assim, os Estudos Culturais 

vêm propor um estudo das culturas baseado na horizontalidade das suas práticas e de seus 

sujeitos, onde não há uma pior ou melhor que a outra. 

Considerações finais 

Essas experiências aqui relatadas fazem parte do início da intervenção escolar, ainda 

há muito que ser desenvolvido. A intenção maior deste relato de experiência é apresentar aos 

leitores, por exemplo, que há a possibilidade da prática para a implementação da Lei 

10.639/2003, e, com este trabalho, poder contribuir para que os professores possam seguir da 

mesma forma. Atuando com práticas que modifiquem o atual cenário das escolas ainda que 

não sejam de suas disciplinas ou com atividades “indisciplinares”. 

O trabalho propôs apontar também que, a partir das perspectivas dos Estudos 

Culturais, podemos buscar a horizontalidade das representações culturais e a quebra dos 

paradigmas já impostos em nossa sociedade, buscando a interdisciplinaridade e a atuação 

“artística” dos alunos. Ainda que na contemporaneidade os Estudos Culturais estejam 

institucionalizados em muitas Universidades pelo mundo, incluindo aí Brasileiras, suas 

práticas epistêmicas não se concentram na disciplinaridade. Eles ainda se inscrevem mais em 

não-disciplinas ou indisciplinas. Àqueles que pensam trabalhar os Estudos Culturais como 

prática curricular disciplinar, fica a dica da trans, inter, indisciplina como opção 

epistemológica para o ensino de qualquer “disciplina”. 
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Resumo 
As crianças negras têm geralmente ações vão ser marcada por vivências das quais são vítimas de 
preconceito e discriminação que deixou marcas na sua memória, na alma e do corpo. Por isso, 
sensibilizados com esse tema tendo em vista o cruzamento e reflexão sobre minha própria infância, 
buscaremos através deste texto discutir a presença dos elementos africanos nos brinquedos cantados 
brasileiros. A presença e ausência de um debate e uma pedagogia da negritude na infância para 
promoção da autoestima da criança negra. Compartilhando nossa vivência diante das negativas da 
sociedade de um pertencimento como a falta das bonecas negras, imposição de figurino padrão e 
rejeição para interpretar protagonistas nas encenações escolares. Assim, partimos da compreensão de 
brinquedos cantados como sendo as cantigas de roda que aprendemos geralmente pela tradição oral, 
fundindo musicalidade, dança, dramatização, mímica e jogos. Dessa forma, tendo como eixo norteador 
as resoluções da Lei nº 10.639/03 (que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-
brasileira), esse texto consiste na busca das influências da cultura africana nos brinquedos cantados 
brasileiros, visto que tais brincadeiras são manifestações mundiais e têm o caráter de performance. 
Nesse sentido, a discussão em torno dessas práticas toma por eixo a prática performativa como 
intrínseca à linguagem teatral. 
Palavras-chave: Performance. Cultura afro-brasileira. Educação Básica. 
 
Introdução 
 

Discutir as questões raciais nas escolas ainda parece ser um tabu, tanto pela 

perspectiva da família, como pela perspectiva de vários profissionais da educação, pois, 

geralmente, apenas os remetem às questões religiosas e não compreendem como algo bem 

mais amplo, que tem rebatimento diretamente nas relações sociais e nas políticas culturais 

incidindo diretamente no cotidiano das pessoas.  
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2 Professor Adjunto do Centro de Educação da UFPE, Professor de Arte/Educação e Fundamentos do Ensino de 
Teatro, Diretor da Escolinha de Arte do Recife.  
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Embora as raízes étnicas do Brasil sejam, em larga medida, africanas, o 

desconhecimento em relação ao continente faz com que proliferem visões estereotipadas e 

preconceituosas sobre ele. As matrizes culturais africana apresentam um forte teor ideológico, 

pelo fato de eleger como sua temática a história do negro, a sua inserção e as relações étnicas 

da sociedade brasileira.  

Historicamente, as práticas da cultura de matriz africana foram fortemente perseguidas 

pelo Estado e excluídas do currículo das escolas brasileiras. Este processo esteve afinado com 

os interesses da expansão do capital, da dominação dos povos colonizados aos valores, 

princípios e filosofias do povo colonizador. Essas entre outros questões foram fatores que 

levaram ao processo de discriminação étnica que ainda encontra-se presente no cotidiano. 

Nesta perspectiva, é necessário fazermos várias revisões nas práticas desenvolvidas nas 

escolas a começar pela compreensão que esta tem sobre o continente africano. A África é um 

continente vasto, extenso e rico. Sendo assim, podemos dizer que não existe apenas uma 

África, mas muitas Áfricas, ricas em tradições e histórias.  

Dentre as principais marcas características dessa cultura esta a transmissão de saberes 

e conhecimentos através da oralidade. Nesta perspectiva, a tradição oral, para o povo africano, 

está diretamente relacionada ao seu modo de vida, portanto, constitui-se na principal forma de 

transmissão da sua cultura, de seus sentimentos e de suas atitudes. Durante muitos séculos, os 

africanos utilizavam a tradição oral para transmitir seus ensinamentos, saberes, 

conhecimentos, valores e também para oferecer explicações sobre os mistérios do universo e 

do planeta Terra. A tradição oral africana é caracterizada por uma grande diversidade de 

gêneros: conto, fábula, mito, épica, genealogias, provérbios, charadas, enigmas e canções.  

Se fizermos uma anamnese do ensino de história que tivemos, iremos perceber que a 

história da África nunca foi contemplada no currículo escolar, denotando uma grande 

defasagem de conhecimento nessa área. Tendo em vista que o povo africano está também na 

base da formação dos brasileiros, bem como os indígenas (povos originários) e os europeus, 

nos deparamos com o fato de que estudamos ao longo de nossa trajetória escolar, com dada 

ênfase, a contribuição apenas dos europeus. Dessa forma, toda a cultura que a África nos 

legou ficou comprometida e escamoteada em privilégio do eurocentrismo, o que não contribui 

para uma visão plural da história. Quando não se exigia estudos específicos sobre a História 
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da África no nosso país, dava-se margem para que o entendimento sobre esta chegasse às 

pessoas de qualquer forma, sem embasamento, com mitos, estereótipos, falácias e distorções.  

Focados em ideias, práticas e normatizações em torno do ensino de arte relacionadas 

às questões de afrobrasilidades, apresentaremos este estudo sobre a cultura afro-brasileira e os 

brinquedos cantados. Na busca de reparação e abertura para revisarmos esses paradigmas foi 

criada a Lei 10.639 que propiciou o alavanque da reelaboração do currículo para considerar 

esses propiciando o direcionamento do olhar crítico da escola para tantas injustiças sociais e 

desigualdades que ocorrem em todos os setores da vida social no nosso país. 

Neste trabalho, os brinquedos cantados são as cantigas de roda que aprendemos 

geralmente pela tradição oral. De uma forma geral, os brinquedos cantados fundem 

musicalidade, dança, dramatização, mímica e jogos que, dependendo do enfoque a ser 

priorizado em cada atividade, representa um conhecimento de grande contribuição ao 

desenvolvimento da criança.  

Andrade (1989, p. 03) afirma que “As cantigas são cantadas há tantos e tantos anos 

que ninguém sabe quem são os seus autores” | nos inspira a pesquisar mais a relação desses 

brinquedos com as práticas escolares. Embora a precisão da origem dos brinquedos cantados 

ainda seja desconhecida, Garcia (1997) nos esclarece que a roda tem origem nos cultos 

primitivos, religiosos, de ritual ou cerimonial. Assim também, Pimentel (2003) elucida que as 

brincadeiras cantadas são bastante antigas, podendo ser uma interpretação da criança das 

danças circulares sagradas.  

Com as crianças cantando as músicas, o elemento lúdico teria impulsionado a 

realização de alterações nestas danças, resultando em novas formas de dançar, o que aponta 

para uma possível dificuldade prática de determinar com precisão as suas origens, sugerindo 

que muitas delas são derivadas de antigas cerimônias que passaram a jogos de adultos e que, 

posteriormente, foram transformados em divertimentos de crianças.  

Percebemos então um movimento de mútua influência nessa relação que nem sempre é 

verticalizada, mas relacional na medida em que há pontos de interseção nesse encontro. 

Corroborando com esta perspectiva, Benjamin (1984) defende a compreensão do brinquedo 

como um elemento mediador da relação adulto-criança, conforme é possível verificarmos na 

citação abaixo:   
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Assim como o mundo da percepção infantil está marcado por toda parte 
pelos vestígios da geração mais velha, com os quais a criança se defronta, 
assim também ocorre com seus jogos. É impossível construí-los no âmbito 
da fantasia, no país feérico de uma infância ou de uma arte pura. O 
brinquedo, mesmo quando não imita os instrumentos dos adultos, é 
confronto – na verdade não tanto da criança com os adultos, como destes 
com as crianças. Pois de quem a criança recebe primeiramente seus 
brinquedos senão deles? (BENJAMIN, 1984, p. 72-73). 
 

As brincadeiras cantadas podem ter formas variadas como fila indiana, fila paralela, 

rodas com todos de pé ou sentados.  Através da brincadeira de roda, as crianças podem 

integrar a experiência por ela produzida, uma vez que estas são parte dos conteúdos de seu 

inconsciente coletivo, por pertencerem à tradição o povo, à tradição oral, ao rito.  

Com suas músicas, danças e dramaticidades os brinquedos desenvolvem o conceito de 

prática performativa. Esses brinquedos são muito diversificados e possíveis de modificações 

variáveis nas diversas regiões do país, devido às variadas influências. No entanto, é possível 

reconhecer uma unidade em uma mesma brincadeira e identificar as variantes surgidas e as 

fusões ocorridas no decorrer do tempo, conforme ratificado na citação abaixo: 

   

Entre as inúmeras influências e contribuições dos povos africanos na 
construção do patrimônio cultural brasileiro, destacam-se nesta etapa e nas 
próximas àquelas que se deram no plano linguístico, seja em relação ao 
vocabulário, milhares de palavras na língua portuguesa são originais e 
derivadas de línguas africanas – como quicongo, umbundo, quimbundo, 
iorubá –, seja nos modos de falar, na prosódia e na melodia. (BRASIL, 2014, 
p.75).  

 
 Com relação à tradição oral, vários pesquisadores como Almeida (1974), Melo (1981) 

e Andrade (1999), discutem a sua importância para a cultura. Muitas vezes essa tradição 

inicia-se logo na fase da infância, sobretudo quando esta estabelece um contato mais profícuo 

com a comunidade e com a família. Porém, a escola poderia exercer um importante papel 

estimulando a prática dos brinquedos cantados, por esta, entre outros fatores, disseminar a 

tradição oral. Através de um levantamento exploratório, observamos que houve o aumento do 

número de publicações de livros dessa área | se deve a vários fatores, um deles é a criação da 

Lei 10.639/03, que alterou o artigo 26, da Lei 9.394/96, conforme explicitado abaixo: 
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Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à História e 
Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras. 

À medida que a legislação se modifica e por sua vez, os professores mudam suas a 

construção das identidades do brasileiro se delineia no sentido de entender melhor 

compreender suas origens contribuindo assim para o empoderamento do povo negro. Quando 

esse sentimento de pertinência começa a ser provocado desde a tenra idade, a autoestima de 

crianças negras ganha impulso e o povo brasileiro, em sua maioria negro, estimulado a 

pesquisar e se reconhecer possuidor de uma cultura própria. 

Câmara Cascudo, em Superstições e Costumes (1958, 50-57), afirma ser difícil 

detectá-los pelo desconhecimento dos brinquedos dos negros anteriores ao século XIX.  O que 

cascudo discute é que muitas vezes as crianças escravas não tendo o espaço oportuno para 

desenvolver suas próprias brincadeiras reproduziam as dos rebentos dos senhores.  

Essas brincadeiras reproduziam o comportamento servil dos escravos, pois os filhos 

dos senhores de engenho também utilizavam as crianças filhas dos escravos como seus 

próprios brinquedos. Freyre (1963) corrobora dizendo em relação aos filhos dos escravos: 

“Suas funções foram as de prestadio, mané-gostoso, manejados à vontade por nhonhô; 

apertado, maltratado e judiado como se fosse todo de pó de serra por dentro; de pó de serra e 

de pano como os Judas de Sábado de Aleluia, e não de carne como os meninos brancos”. 

(FREYRE, 1963, p.378). Porém, ainda hoje há presença de brincadeiras com ações sádicas de 

beliscos e palmadas. Podemos identificar esse aspecto, por exemplo, na cantiga: “Gata 

pintada Quem foi que te pintou Foi a velha catingueira Que por aqui passou. Em tempo de 

areia  Fazia poeira  Pega essa lagarta  Pela ponta da orelha”.  

Geralmente, as brincadeiras realizadas pelas crianças no faz-de-conta tendem a imitar 

as ações dos adultos. Não era diferente no período colonial em que as brincadeiras giravam 

em torno de fatos que representavam o cotidiano da vida do engenho em que as senhoras 
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mandavam nas criadas escravas e estas eram servis.  Situação semelhante ocorre no final da 

escravidão onde os negros a passam a sobreviver através de subempregos. A cantiga “Eu sou 

pobre, pobre, pobre” reflete isso:  

Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, 
pobre de marré deci O que é que vocês querem?De marré, marré, marré O 
que é que vocês querem? De marré deci Quero uma de vossas filhas De 
marré, marré, marré Quero uma de vossas filhas De marré deci Que ofício tu 
dás a ela? De marre, marre, marre Que ofício tu dás a ela? De marré deci 
Dou ofício de (diz a profissão) De marré, marré, marré Dou ofício de (repete 
a profissão) De marré deci Isso é pouco para ela  De marré, marré, marré 
Isso é pouco para ela  De marré deci Dou ofício de (escolhe outra profissão) 
De marré, marré, marré Dou ofício de (repete a profissão) De marré deci 
Escolhei a qual quiser De marré, marré, marré Escolhei a qual quiser De 
marré deci. (ANDRADE, 1989) 

O comentário de Andrade (1989) aponta para a seguinte dedução: “Não puderam o 

ofício escolher, lhes tiraram o direito de ganhar, e agora, o que deles ia ser?”. Essa situação 

decorre da própria estrutura do país que impedia a emancipação do negro3. Dessa forma, 

performar com esses brinquedos cantados possibilita um prática pedagógica eficiente 

principalmente por permitir tão adequadamente construir uma metodologia que contemple a 

abordagem triangular do ensino de arte através da qual articulamos a movimentação e criação 

corporal (fazer), observar o performar dos corpos (apreciar) e o problematizar e debater as 

questões históricas e culturais do povo negro (contextualizar). 

No Brasil, podemos encontrar, sobretudo na voz dos descendentes de africanos, uma 

poética que rememora a Mãe África, denuncia a condição de vida dos afro-brasileiros, e, nas 

últimas décadas, apresenta-se afirmando um sentimento positivo de etnicidade. É a poética 

dos brinquedos cantados.  

Analisando algumas cantigas inferimos vários traços históricos, sociais e culturais. Por 

exemplo, em Pai Francisco, brincadeira cantada em forma de roda, onde uma criança fica ao 

centro representando o Pai que possível trata-se de um pai de santo manifestando sua cultura: 

“Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão dan ran ran dan dão Vem de lá seu 

                                                 
3 LEI DA CONSTITUIÇÃO DE 1824 - proibia o estudo do negro. Ela declarava obrigatório o ensino 
do primeiro grau a todo brasileiro, porém eram proibidos de frequentar a escola, os leprosos e os 
escravos. 
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delegado Que Pai Francisco foi pra prisão Quando ele vem Todo quebrado Parece um 

boneco Desengonçado (bis)” . Com relação à intolerância institucional em relação às 

manifestações dos negros encontramos a seguinte passagem: “Nem podia tocar pandeiro. Se 

fazia roda de samba, invadiam seu terreiro. Para a alegria acabar, negro ia apanhar” 

(ANDRADE, 1989, p.06).  
“A religião afro-brasileira , [...], nem sempre foi professada livremente. [...] 
foi encarada como feitiçaria e prática diabólica. No império, [...] foi encarada 
como divertimento do negro, sujeito à autorização da autoridade, e a ser 
perseguida como feitiçaria e curandeirismo, objeto de penalidade  em código 
de Postura Municipais , [...]. depois da proclamação da república , [...] os 
terreiros continuaram a ser considerados como casas de diversão [...], 
acusados da realização de práticas mágicas e curandeirismos, enquadradas 
como crime no Código Penal brasileiro de 1890 e posteriores, [...] acusados 
de crimes contra a saúde pública, [...] encarados como centros geradores de 
loucura [...] a religião afro-brasileira enfrentou por muitas décadas severo 
controle e perseguição da polícia e de órgãos governamentais”. (FERRETI, 
2006, p.1-2). 

 
Muitos cerceamentos culturais e sociais pelos quais passa o povo negro ocorrem desde 

o fim da escravidão como nos mostra Braga (1995) em seus estudos antropológicos sobre a 

repressão às comunidades religiosas afro-brasileiras: 

[...] a repressão policial aos candomblés não pode ser vista como uma 
simples reação da sociedade a uma religião que de qualquer maneira ficaria 
restrita às classes menos favorecidas da sociedade. O candomblé da maneira 
como se organizava e se projetava na Bahia, representava inegavelmente um 
foco de resistência contra a cultura ativa da população negra. [...]. Na 
verdade, com o candomblé se construía uma sólida estrutura de sustentação 
sociocultural característico, que não se limitou simplesmente a apoiar o 
sistema de crenças que lhe é característicos, e ali foram engendrado como 
peça essencial de uma engrenagem sagrada de grande complexidade formal 
e simbólica [...] a repressão policial aos candomblés da Bahia tinha 
propósitos mais largos e ambiciosos e o que s pretendia verdadeiramente era 
atingir mortalmente as bases de uma cidadania diferenciada. (BRAGA, 
1995, p.19-20). 
 

Mas é necessário também atentarmos para o cuidado de não representarmos a imagem 

do negro como uma figura diminuída, ao contrário, as cantigas representam também sua força 

e sua luta: “Escravos de Jó Jogavam caxangá Tira, bota, deixa o Zambelê ficar Guerreiros 

com guerreiros Fazem zigue- zigue – záz”.  Caxangá era o jogo praticado pelos escravos que 

ficavam em fila ou em círculo e o que tivesse a sorte de ficar com a prenda era o escolhido 
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para fugir, sair correndo em zigue-zás para confundir o capataz caso fosse surpreendido 

fugindo. “Cada dia era dia de um negro fugir para a liberdade e de zigue-zigue-záz!... fugia do 

capataz”. (ANDRADE, 1989, p.04). Esse é só um exemplo de tantas outras ações de 

resistência dos negros escravizados,  
[...] o africano era um prisioneiro do ‘senhor’, o homem que lhe comprará e 
delegava ao capataz a vigilância constante para evitar qualquer descaso ou 
fuga. Nenhum capataz, porém, consegue vigiar ou prender a crença de um 
povo. E o africano trouxe com ele a sua crença e a guardava no íntimo de sua 
vontade, do seu entendimento. Sabia que Obatalá, aquele que criou os 
homens, não os criou para serem escravizados. Sabia que Orunmilá, aquele 
que cuidava do destino dos homens, cuidaria do seu destino e de sua 
descendência” (ANDRADE, 1989, p.04). 

  

As ações de resistência devem ser valorizadas na condução de nossa prática 

pedagógica no cotidiano escolar. Assim, desvencilharemos um imaginário povoado de 

estereótipos inspiradas muitas vezes por trilha de novelas, filmes e outros meios que divulgam 

um perfil de subserviência e sofrimento passivo do povo escravizado.  Após a conquista da 

liberdade pela compra da alforria ou pela fuga os negros se agrupavam e formavam 

comunidades fortes que lutavam para preservar suas raízes.  
 

Foram várias Nações africanas sequestradas para o Brasil e aqui foram 
misturados, o ‘senhor’ achava que procedendo assim, enfraqueceria a luta 
contra a escravidão porque era difícil elas se comunicarem uma com as 
outras. Puro engano. Um grupo dessas nações era de origem YORUBÁ. [...] 
o ‘senhor’ e os seus capataz chamavam os yorubás de nagô, que queria dizer 
piolhento, porque eles eram muito agitadores. O nome nagô passou   a ser 
orgulho para eles, e de Nagô se chamaram e chamaram sua língua Yorubá de 
Nagô. O candomblé era Nagô, eles eram negros Nagô. (ANDRADE, 1989, 
p. 05). 

 
Em Andrade (1989) encontramos curiosas coletas sobre os congos cearenses, 

Congados e maracatus que são representações de cerimoniais africanos dançados. 
Observemos a letra da cantiga samba- lê-lê:  

 
Samba Lê-lê está doente  Está com a cabeça quebrada  Samba Lê-lê 
precisava  De umas dezoito lambadas  Samba, samba, samba ô Lê-lê  
Pisa na barra da saia ô Lá-lá   (BIS)  Ó morena bonita,  Como é que se 
namora?  Põe o lencinho no bolso  Deixa a pontinha de fora. Também 
há outra versão de um congo cearense: “Chabariti ta doente Ta com a 
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cabeça quebrada Chabariti só merece Uma porção de lapada 
(ANDRADE, 1959, p.37).  
 

Daí concluir o autor que esta versão de congos nada mais é do que o original convertido 

em roda infantil evitando, assim, seu completo desaparecimento. Como visto, não podemos 

precisar as origens dos brinquedos cantados, mas sabemos que eles  são diversificados em sua 

tipologia já que se adaptam e sofrem alterações de acordo com a região em que está sendo 

brincado.  

Percebemos também que muitos aspectos da cultura Africana aparecem nesses 

brinquedos, por exemplo, é preciso lembrar que o africano considera seu corpo sempre 

globalmente. Cada gesto é vivido como elemento de uma expressão humana complexa que 

recorre ao mesmo tempo à palavra, à memória, à tradição, aos sentidos. Cantar, dançar, 

batucar é uma tríade sempre presente em suas performances. Por isso, ao abordarmos os 

brinquedos cantados como performance estamos tomando como referência Schechner (2011) 

ao afirmar que: 

Algo ‘é’ performance quando os contextos histórico e social, a convenção, o 
uso a tradição, dizem que é. Rituais, jogos e peças, e os papéis da vida 
cotidiana são performances porque a convenção, o contexto, o uso e a 
tradição assim dizem. Não se pode determinar o que ‘é’ performance sem 
antes referir às culturais específicas. Não existe nada inerente a uma ação 
nela mesma que a transforma numa performance ou que a desqualifique de 
ser uma performance. A partir da perspectiva do tipo de teoria da 
performance que proponho, toda ação é uma performance. Mas da 
perspectiva da prática cultural, algumas ações serão julgadas performances e 
outras não; e isto varia de cultura para cultura de período histórico para 
período histórico. (SCHECHNER, 2011, p.12). 
 

Nos brinquedos cantados esses batuques são percebidos pelos movimentos de percussão 

no próprio corpo como palmas e pisadas fortes. Percebemos também a presença da natureza 

característica também dos povos africanos que consideram seu meio ambiente como um 

cenário vivo, impregnado de forças e símbolos.  

Assim, ressignificando o olhar estereotipado que foi difundido ao longo dos anos de que 

o povo africano desde a sua chegada ao Brasil como povo escravizado e não escravo o que 

nos faz percebê-lo como povo de resistência e não passivo, sofredor e entendermos como um 

povo cheio de riquezas, lutas e resistências.   
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Segundo Lara (1998), é muito comum, no Brasil, no que diz respeito à presença do 

povo africano e afrodescendentes, que o enfoque, quando existe, limita-se a falar de um negro 

escravo, sofredor, passivo, esvaziado de uma personalidade, é tido apenas como alguém que 

propiciou  o enriquecimento da metrópole, desapareceu em seguida à abolição, como se o 

mundo do trabalho tivesse se embranquecido, volatilizando a presença do negro, confirmando 

uma reiterada imagem: negro igual a escravo.  

Isso não quer dizer que os negros estavam “livres”, pois tendo a falta de condições para 

o trabalho e para os estudos e a inclusão efetiva na sociedade brasileira se submetiam, muitas 

vezes, a permanecer da fazenda de seus senhores nas mesmas condições. 

Tendo em vista todas essas distorções históricas, os ativistas e militantes do 

movimento negro procuram através das ações afirmativas garantir direitos básicos e oferecer 

alternativas de correções de toda essa defasagem. O negro passou a ser apresentado como 

apêndice, como complemento, pois excluída sua mobilidade social, a literatura e a 

bibliografia optaram por torná-lo “invisível”.  

As abordagens muitas vezes encontradas nos livros e no discurso de muitos 

naturalizam o sofrimento e reforçam as associações com a dor. Cristalizar a imagem de 

escravo marcando e mantendo uma condição de suposta inferioridade torna-se uma das 

formas mais eficazes de violência simbólica. Porém é preciso atentar para outro viés da 

historia, para as poéticas minoradas, pois 

Essas estórias de dor, de sangue, mas também de esperteza, de esperança. 
Essas estórias também deliciosas pela magia, ensinando que, de boca em 
boca, de canto em canto, de toque em toque, na roda de côco, na gira, no 
zigue-zás, elas são as águas que alimentam o rio da própria História. Ou os 
vários rios das muitas histórias. Ou as várias histórias. (ANDRADE apud 
BANDEIRA, 1989).   

           Assim, ressaltamos que os profissionais da educação, principalmente aqueles que no 

seu trabalho cotidiano ainda não despertaram para estas questões, precisam (re) conhecer a 

relevância dessa reflexão sobre as relações étnico-raciais no ensino de arte enfrentando os 

desafios que se fazem presentes em nossos currículos escolares buscando contemplar a 
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diversidade de demandas de gêneros, classes sociais, entre outras demandas que reivindiquem 

visibilidade. 

 

Considerações finais 

Neste texto apresentamos um desvio do olhar eurocêntrico e colonizado que muitas vezes está 

presente no ensino de arte para a sensibilização sobre a memória e a dinâmica da história do 

povo negro no Brasil alavancada pelos brinquedos cantados que articulam dramatização dos 

mitos, da dança e dos cantos, como também nas histórias contadas pelos mais velhos, ou seja, 

a oralidade. 

Dessa forma, valorizar a prática dos brinquedos cantados é valorizar também a 

ancestralidade relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. 

Tem a ver com os antepassados, as histórias de vida e o autoconhecimento dos indivíduos.   

Enfim, ao trazermos as culturas orais que, a partir de griôs e anciãos, pessoas mais 

idosas e sábias, acessam e mantêm seus costumes, conhecimentos, modos de vida, tradições, 

valores e crenças, mantemos vivas verdadeiras “bibliotecas” de comunidades africanas, 

indígenas e tradicionais brasileiras.  
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Resumo 
O presente artigo, constitui-se num esforço investigativo de ordem teórica e ontológica de compreensão dos 
limites e das potencialidades da arte para o Ensino de Ciências na educação infantil. Em razão de uma série de 
processos objetivos e subjetivos que se relacionam diretamente à materialidade da vida real e concreta, 
percebemos, cada vez mais e de modo acentuado, uma desqualificação e uma banalização generalizada daquilo 
que se entende por arte e sua função no processo de reprodução social. Isso também se faz presente, em muitos 
casos, ao Ensino de Ciências na educação infantil, e diversas vezes, tais concepções são sistematizadas em 
parâmetros e diretrizes postas ao educador. Em razão disto, compreendemos a necessidade do debate a respeito 
de alguns aspectos onto-metodológicos da obra Estética de G. Lukács e do Ensino de Ciências para Educação 
Infantil de R. Zuquieri, para extrairmos potencialidades e elementos investigativos que possibilitem pensar as 
suas contribuições e os seus limites para a referida área educacional, ou seja, a relação entre arte e ciência na 
educação infantil numa abordagem marxista. Assim como há de se entender estes complexos (arte, ciência e 
educação) e suas potencialidades para um entendimento crítico e profundo destes complexos numa postura e 
orientação revolucionária. Entendemos que a contribuição da arte ao Ensino de Ciências na educação infantil 
auxiliará na formação das crianças, como uma linguagem universal, com plenas condições de ampliar a 
sensibilidade humana pautada em bases reais fornecidas pela Ciência.  
Palavras-chave: Estética. Ensino de Ciências. Educação Infantil. 

Introdução 

As reflexões aqui apresentadas fazem parte dos estudos que realizamos no âmbito de 

nossa pesquisa de mestrado intitulada “A Arte no Ensino de Ciências na Educação Infantil: 

Uma Abordagem Ontológica no Ensino de Natureza e Sociedade” em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências - PPEC – da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – Campo Grande/MS e, também, dos debates que 

ocorrem no interior do Grupo de Estudos Trabalho e Ontologia – GESTO. 

 Dito isto, lembramos de uma afirmação feita por Einstein que relatava que por maior 

que sejam as quantidades de fatos e provas concentrados em favor de uma teoria, esta jamais 

poderia ser vista como algo definitivamente completa, acabada, findada. Assim entendemos a 

                                                
1 Graduada em Pedagogia pela UNIESP de Presidente Prudente - SP, Pós-Graduada em Docência do Ensino 
Superior pela UCDB de Campo Grande - MS e mestranda no Programa de Pós-Graduação PPEC-UFMS Campo 
Grande/MS. 
E-mail: alinesantanarossi@gmail.com 
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ciência, como um complexo que está em constante movimento, em constantes descobertas, 

sendo formulada a cada dia pelo homem.  

Podemos dizer que o “universo” que circunda a criança da Educação Infantil (etapa que 

abrange crianças de 0 a 5 anos de idade) também possui esta “natureza da curiosidade”, das 

constantes descobertas que abarcam sua forma de conhecer, se apropriar, explorar e observar.  

O Ensino de Ciências se apoia nesta forma peculiar de aprendizagem das crianças desta 

faixa etária, ou seja, ele se utiliza principalmente dos meios de observação e exploração para 

que o conteúdo de ciências possa ser exposto e apropriado no processo de aprendizagem 

(ZUQUIERI, 2007). Todavia, temos que levar em consideração que a etapa da Educação 

Infantil reúne uma fase onde o processo de aprendizagem, de desenvolvimento das 

potencialidades psicológicas, intelectuais e emocionais da criança está em plena formação, 

requerendo do educador uma mediação com diversas formas de transmissão do conhecimento.  

Entendemos que uma forma de propor o ensino de ciências visando uma ampla 

formação, se dá por meio da arte, já que este complexo artístico - em nosso entendimento - 

possui grandes potencialidades nas séries iniciais. Frederico (2013) conclui a partir de estudos 

sobre a “Estética” de Lukács, que a obra de arte é a “memória da humanidade”, seria o que ele 

entende por “registro positivo dos diversos momentos de sua trajetória, evidenciando a 

unidade dos indivíduos com a saga da espécie”.   

No entanto, compreendemos que há uma concepção muito difundida na atualidade, de 

que praticamente tudo que é produzido “artisticamente” seja de fato, arte. Várias são as razões 

que poderiam ser elencadas para tratarmos das origens desse processo. No entanto, esta é uma 

tarefa que foge à nossa empreitada no presente artigo. Contudo, é preciso afirmar, já de início, 

que a arte – enquanto complexo social próprio e específico – não está desvinculada da 

totalidade social. Para sermos mais claros: a arte, assim como o complexo da ciência e da 

educação, se relaciona reciprocamente com a totalidade de uma determinada forma societária.  

Lukács (2013) chama a atenção justamente para o fato de que esses complexos 

(ciências, educação e arte) se articulam dialeticamente com o campo de possibilidades reais e 

concretas que é efetivado pelo modo como os homens exercem o processo de transformação 

da natureza e se relacionam entre si, ou seja, a ciências, a educação e a arte se relacionam 

diretamente com a totalidade social e com o trabalho. Como preconiza Lukács (2012): 
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Nem a ciência, nem os seus diversos ramos, nem a arte, possuem uma 
história autônoma, imanente, que resulte exclusivamente da sua dialética 
interior. A evolução em todos esses campos é determinada pelo curso de 
toda a história da produção social em seu conjunto; e só com base neste 
curso é que podem ser esclarecidos de maneira verdadeiramente científica os 
desenvolvimentos e as transformações que ocorrem em cada campo 
singularmente considerado. (LUKÁCS, 2012, p.12) 

 

Isso também implica em pensar, numa análise de ordem histórico-ontológica, no fato de 

que ao analisarmos os fenômenos sociais devemos sempre buscar a sua origem, a sua 

natureza e a função social, isto é, a função que desempenham no processo de reprodução 

social (TONET, 2007). Esse procedimento indica que: 

 
O que é uma abordagem histórico-ontológica? É uma abordagem que parte 
do pressuposto de que o ser social é uma totalidade articulada de partes cuja 
matriz fundante é o trabalho. Por isso vai buscar, ao mesmo tempo que a 
gênese histórica, também os fundamentos para entender onde, quando e por 
que surgiu aquele fenômeno. 
Segundo: compreender a função social que aquele fenômeno exerce. Como 
isto poderia ser confundido com funcionalismo, gostaríamos de deixar bem 
claro que aqui função social significa a função que determinada atividade 
humana, determinada dimensão social tem na reprodução social. (TONET, 
2007, p. 05) 

 

 Desse modo, a escolha investigativa e ideopolítica que se debruça sobre a abordagem 

histórico-ontológica a respeito dos complexos da ciências, da educação e da arte é a maneira 

mais correta de apreender sua articulação com o ser social. Com isso estamos afirmando que a 

busca pela investigação ontológica e materialista deve ter como prioridade a própria realidade 

social objetiva e não parâmetros de ordem especulativa. Os conceitos e as categorias emanam 

do próprio movimento histórico de desenvolvimento do ser social e não o contrário. Não é por 

um acaso qualquer que Marx já havia afirmado que: “não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (MARX, 

2008, p. 47). 

  É preciso, deixar claro que sempre que tratarmos da ciência e da arte, devemos 

proceder a partir da sua dependência ontológica (tanto a ciência, a educação e a arte 
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configuram-se em complexos sociais que possuem uma dependência ontológica para com o 

trabalho, ou seja, eles só existem em função dos homens efetivarem atos de trabalho), de sua 

autonomia relativa (o trabalho e a totalidade social conformam o campo de possibilidades 

concretas sobre o qual a ciência, a educação e a arte irão atuar) e de sua determinação 

recíproca (tudo interage numa síntese dialética sob a interferência do trabalho e da totalidade 

social enquanto momento predominante na orientação geral de cada um deles - os complexos) 

para com o trabalho e a totalidade social (TONET, 2005). Isso é necessário para 

compreendermos estes complexos “adequadamente no interior e a partir da constituição 

global” do ser social, como Lukács (2013) nos explica.  

Em suma, Marx instaurou uma “ontologia do ser social”, que não possui bases 

especulativas e idealistas, mas que analisa o homem em seu processo social e histórico por 

meio de sua atividade sensível básica – o trabalho – em íntima relação com a totalidade 

social. Em razão disto que Lukács, na esteira de Marx, pode formular a tese de que 

“objetivamente o ser social é a única esfera da realidade na qual a práxis cumpre o papel de 

conditio sine qua non na conservação e no movimento das objetividades, em sua reprodução e 

em seu desenvolvimento” (LUKÁCS, 2012, p. 28). 

Mediante estas considerações, o presente artigo se configura num esforço investigativo 

em compreender e apontar as potencialidades de atividades artísticas no Ensino de Ciências 

na educação infantil. Entendemos que a maior parte da bibliografia a respeito desta temática 

não articula o Ensino de Ciências na educação infantil à possibilidade de elaboração de 

atividades artísticas.   

Arte: Origem, gênese e função social 

               O surgimento da humanidade, do ser social, é motivo de muita polêmica e intensos 

debates, ainda hoje, entre os diversos ramos da ciência. Todavia, entendemos que a partir de 

um certo momento (mais ou menos 200 mil anos atrás) surgiu uma atividade que podemos 

classificar como uma atividade especificamente humana: o trabalho.  

 Com os atos de trabalho os seres humanos podem se desenvolver, no sentido de 

despertar novas necessidades, cada vez mais sociais, e novas possibilidades de transformação 

da realidade natural. Não se trata, contudo, de resumir de modo acrítico tudo ao trabalho, mas 

1684



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

de encontrar nele a matriz fundante da humanidade. Por isso mesmo, se quisermos, 

efetivamente, compreender cada complexo/dimensão social, temos que compreender a sua 

função no processo de reprodução social e a sua origem histórica e ontológica. Origem 

histórica e ontológica, entretanto, não deve ser confundido com origem cronológica. 

 Buscarmos, por exemplo, a origem histórica e ontológica da arte é desvendar o seu 

surgimento em íntima relação com os atos de trabalho no princípio da história humana. Se 

assim o procedermos verificaremos que quanto mais os seres humanos passam a trabalhar, 

mais eles modificam a natureza e a sua própria natureza, como nos lembra Marx. 

 Este processo faz com que se conheça de modo crescente, cada vez mais, a realidade 

natural e a própria realidade social que está se originando. Com isso, abre-se a possibilidade 

de surgimento de um complexo social que possibilite os homens perceberem a sua própria 

realidade de um modo mais elevado, ou seja, para além das alienações ainda inerentes ao 

baixo desenvolvimento das forças produtivas no âmbito das sociedades primitivas. Este 

complexo social é a arte e precisamente a sua função na história da humanidade é contribuir 

com a compreensão do mundo e de si de modo socialmente mais elevado, entendendo-nos 

enquanto membros do gênero humano em sua totalidade. Se buscarmos a função social de 

cada um desses complexos, verificaremos que cabe à arte “transitar do singular, purificando-

o, ao universal, e, assim, causar no sujeito uma reflexão elevada, tanto para o criador, que se 

realiza na criação, quanto para o receptor” (ARAUJO, 2013, p. 65), isto é, a: 

A arte, na medida em que acessa os elementos constitutivos da 
elevação humana, soergue o homem em sua forma superior de 
abstração, pois o distancia, mesmo que seja somente em poucos 
instantes, da forma de ser da vida cotidiana. Isso bem entendido, que o 
trabalho, repetimos, é o complexo que contorna todas as categorias, o 
que não é diferente com a arte. (ARAUJO, 2013, p. 69). 

 

 A arte é, nesse sentido, de fundamental importância em ser debatida no tocante à essa 

área educacional, já que possibilita pensar em atividades educativas que apontem para além 

da imediaticidade fenomênica da realidade social. Como nos explica Vedda (2013) a 

“comoção ética” despertada pela arte se baseia na aptidão dela criar, “sobre a base de 

materiais extraídos da vida, um pequeno mundo, uma mônoda provida de uma harmonia que 
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buscam os vãos no mundo exterior” (VEDDA, 2013, p. 232). Com isso, a arte “apresenta um 

mundo objetivo novo e desenvolve novos sentidos para compreender a realidade modificada” 

e, é em decorrência disto que, “uma das primeiras sensações que temos na presença de uma 

autêntica obra de arte é uma espécie de desencanto ou vergonha, por não ter jamais percebido 

no mundo, na ‘vida’” aquilo que parece ser oferecido na configuração artística (VEDDA, 

2013, p. 233).  

A “especificidade da arte consiste no reflexo antropomorfizador da realidade” 

(FREDERICO, 2000, p. 301). O caráter antropomorfizador aponta para o fato de que a arte é 

uma atividade que “parte da vida cotidiana para, em seguida, a ela retornar, produzindo nesse 

movimento reiterativo uma elevação da consciência sensível dos homens” (FREDERICO, 

2000, p. 302). Ou seja, a função que a arte cumpre no processo de reprodução social é elevar 

o indivíduo para além da razão fenomênica e epidérmica da objetividade, apresentando-o seu 

patrimônio histórico e cultural numa síntese dialética profunda, enriquecedora e educativa.  

 Enxergar-se e perceber-se como membro do gênero humano é algo que, entretanto, é 

cada vez mais impedido e dificultado pelo movimento do capital na sociedade capitalista já 

que sua lógica essencial implica na desumanização crescente dos indivíduos sociais, os 

reificando e os prendendo à fragmentação superficial no plano da subjetividade. Quando 

Frederico (2000), seguindo as pistas de Lukács, argumenta sobre a arte enquanto elevação, 

não se trata de uma fuga irresponsável e inconsequente. Ao contrário, após a fruição estética o 

homem volta a se confrontar com o cotidiano, porém de forma “enriquecida”, de modo 

culturalmente elevado. Por isso mesmo que a arte “educa o homem fazendo-o transcender à 

fragmentação produzida pelo fetichismo da sociedade mercantil” num processo contínuo de 

“enriquecimento espiritual da humanidade” (FREDERICO, 2000, p. 305). Isso também pode 

ser constatado na seguinte formulação: 
La vida humana, su pensamiento, su sentimiento, su práctica y su 
reflexión, son inimaginables sin objetivación. Pero, prescindiendo 
incluso de que todas las objetivaciones auténticas tienen un papel de 
importancia en la vida cotidiana, ocurre además que ya las formas 
básicas de la vida humana específica, el trabajo y el lenguaje, tienen 
esencialmente en muchos aspectos el carácter de objetivaciones. El 
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trabajo no puede producirse sino como acto teleológico. (LUKÁCS, 
1966, p. 39) 

 

Desse modo é sempre necessário afirmar que “na estética luckasiana, a arte em 

momento algum pode ser pensada independentemente do homem”, pois ela está 

“irresistivelmente vinculada ao devir de nossa espécie” (CARLI, 2012, p. 07). Imprimir à 

análise estética uma propositura ontológica e histórica é perceber seu papel de descortinar a 

objetividade de sua imediaticidade. É decisivo compreender, nessa linha de raciocínio, que as 

“relações que os homens estabelecem concretamente”, ou seja, as relações de produção, 

“condicionam a forma de organização política e cultural que sobre elas emerge” (CARLI, 

2012, p. 12). O movimento de gênese da arte “significa a formação da autoconsciência do ser 

social, isto é, da consciência do homem sobre os fundamentos das relações sociais 

estabelecidas concretamente” e, atrelado a isto, é necessário compreender que, para Lukács, 

“a transformação do indivíduo comum em gênero humano é a razão de ser da arte” sendo um 

“reflexo antropomorfizador da realidade que põe o sujeito receptor em contato com os 

fundamentos de seu tempo presente e passado” (CARLI, 2012, p. 86).  

O mesmo podemos afirmar, respeitadas as enormes diferenças, com relação à arte. 

Sendo a educação e a arte dimensões da vida humana, no âmbito do capitalismo as relações 

que os homens estabelecem no processo de transformação da natureza impõe uma série de 

obstáculos gigantescos para que os seres humanos possam se tornar plenamente seres 

humanos e desenvolverem absolutamente todas as suas potencialidades artísticas, culturais, 

científicas, filosóficas etc. A lógica do capitalismo é a produção de mercadorias voltada para a 

geração do lucro e este movimento está assentado na extração de mais-valia do trabalho 

proletário. Isto faz com que, nesta forma de sociabilidade, exista uma desigualdade estrutural, 

ou seja, uma desigualdade que emana da raiz, da essência do próprio capital. Com efeito, essa 

desigualdade estrutural terá efeitos e desdobramentos em todas as outras dimensões e 

complexos que compõem a vida social. 

Trata-se da relação de dependência ontológica que explicitamos anteriormente. O 

trabalho assalariado enquanto forma específica do trabalho no capitalismo, por meio da 

totalidade social, coloca um campo de possibilidades reais e concretas para a educação e para 
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a arte, que as fazem se submeter (cada uma à sua maneira) de modo direto ou indireto às 

demandas de reprodução do próprio capital.  

Ensino de Ciências na Educação Infantil 

O acesso a uma pseuda educação no Brasil surge em meados do século XIX devido à 

expansão do processo de estruturação do capital, da industrialização, da necessidade de 

reprodução da força de trabalho e a crescente urbanização que se teve no país; as creches, 

orfanatos e asilos tiveram como propósito auxiliar trabalhadoras femininas, crianças 

abandonadas e viúvas que não possuíam algum tipo de amparo assistencial (SANCHES, 

2004). Durante séculos crianças foram compreendidas como sendo “pequenos adultos”, sem 

necessidades específicas, ou atenção constitucional. Sua “educação” ficava a cargo de sua 

família ou para as famílias abastadas, de responsabilidade de professores particulares.  

Ao analisarmos o curso histórico da educação infantil, percebemos que até o fim dos 

anos setenta não há muitos avanços por meio da legislação que garantisse alguma oferta a esta 

modalidade de ensino. O “pontapé” da educação infantil no âmbito do direito se deu com a 

Carta Constitucional de 1988 sendo pela primeira vez reconhecida princípios e obrigações que 

o Estado teria com as crianças. Ainda no corrente ano, a Assembleia Constituinte incluiu no 

sistema educacional, as creches e as pré-escolas, em seu artigo 208, §§ IV, “[...] O dever do 

Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988, p.121,122). É efetivada a 

responsabilidade educacional em detrimento do mero assistencialismo, desvinculando a área 

de assistência social e priorizando a educação. 

Dentre outros “passos” que a Educação galgou no âmbito legislativo e estatal, foi 

criado em 1998 o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) com o 

intuito de formalizar por meio de ações objetivas às determinações da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), 9394/96. A partir deste referencial a Educação Infantil é 

vista como a primeira etapa da educação básica, passando a ser considerado como algo 

importante aos “olhos” do Estado e dos Municípios, “sua função é contribuir com as políticas 

e programas de educação infantil” [...] “subsidiando o trabalho educativo de professores e 
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demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de ensino estaduais e 

municipais” (BRASIL, 1998ª, p.). 

O Ensino de Ciências no RCNEI – destinado à educação infantil - se configura 

enquanto atividades que visam oferecer noções de ciências, história e geografia - módulo este 

intitulado por “Sociedade e Natureza” - abordando temas como: os lugares e suas paisagens; 

objetos e processos de transformação; os seres vivos e os fenômenos da natureza. A partir do 

RCNEI o professor possui uma ideia de ‘o que e como’ trabalhar o ensino de ciências com 

discentes ainda em alfabetização, como indicado pelo material (BRASIL, 1998a): 

O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão 
de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para 
os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, 
respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 
(BRASIL, 1998, p. 05). 

 

Acreditamos na fundamental importância do Ensino de Ciências nas séries iniciais, 

proporcionando aos alunos um contato apriorístico do conhecimento cientifico historicamente 

elaborado pelo homem. No entanto, entendemos de igual profundidade, que a transmissão 

deste conhecimento possui potencialidades que superam um ensino de ciências que acaba por 

“muitas vezes reduzir-se a uma memorização, ou algumas situações problemas que não 

ultrapassam seu cotidiano” (ZUQUIERI, 2007, p.64), já que o principal foco do educador 

nesta fase se trata de alfabetizar seus alunos. No entanto, é preciso ter em mente “que a 

socialização dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade e difundidos na 

escola são saberes fundamentais na formação do aluno na nossa sociedade” (POLLON, 2012, 

p.35). 

A principal função do professor é a de transmitir um conhecimento científico 

verdadeiro, com finalidades previamente determinadas. Isto não significa desconsiderar os 

conhecimentos que a criança trás de suas próprias experiências, mas ao contrário, trata-se de 

aprimorá-las, qualificá-las. Este empenho cabe somente ao professor. Enquanto profissional 

qualificado, ele deve transmitir o mais refinado conhecimento, apropriando-se de diversas 

formas de alcançar a compreensão de seus alunos, mas de maneira alguma, deturpar ou seus 

ensinamentos. O material de apoio RCNEI, afirma: 
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No trabalho com os conteúdos referentes às Ciências Naturais, por sua vez, 
algumas instituições limitam-se à transmissão de certas noções relacionadas 
aos seres vivos e ao corpo humano. Desconsiderando o conhecimento e as 
ideias que as crianças já possuem, valorizam a utilização de terminologia 
técnica, o que pode constituir uma formalização de conteúdos não 
significativa para as crianças. [...] Desconsidera-se assim a possibilidade de 
as crianças exporem suas formulações para posteriormente compará-las com 
aquelas que a ciência propõe. (BRASIL, 1998) 
 

Aqui não se trata de desvalorização da criança, mas sim de transmissão de um 

conhecimento real, científico. As potencialidades da criança devem ser exploradas e não o 

conhecimento rebaixado para a sua compreensão. Não cabe ao professor “rotular” seus alunos 

com o fardo de serem incapazes de somar seus conhecimentos, mas de apresentá-las o 

conhecimento que se desenvolveu no decorrer da humanidade de acordo com sua faixa etária. 

Considerações finais 

Neste texto apresentamos, em linhas gerais, tanto a práxis educativa no ensino de 

ciências, quanto a origem, gênese e função social da grande arte, por meio de uma abordagem 

costumeiramente abandonada na maior parte do debate educacional, ou seja, por uma 

abordagem ontológica e, neste caso marxiana.  

Acreditamos que em nosso delineamento pudemos demonstrar nossa preocupação com 

o ensino de ciências na educação infantil e a possibilidade de aproximar noções cientificas 

com a grande arte. Confiamos no “papel educativo da arte e na sua capacidade de enriquecer a 

visão da realidade” (FREDERICO, 2013, p.85). E esta é, talvez, também a razão de ser de 

todos aqueles comprometidos com a educação e a formação humana para além daquele ensino 

de ciências que, por vezes, é apresentado de modo enfadonho, corriqueiro ou até mesmo 

suprimido da educação infantil e, além das alienações deturpadoras que o sistema do capital 

nos impõe constantemente. 

Cabe à ciência fornecer um conhecimento objetivo a respeito da realidade para que 

esta possa ser transformada pela ação humana de modo orientado. Neste sentido, quanto mais 

a ciência puder fornecer um conhecimento objetivo da realidade, maior será o campo de 

possibilidades reais e concretas para que a grande arte possa se desenvolver. Ou seja, quanto 

1690



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

maior for o conhecimento cientifico que a criança tiver, maior será as potencialidades de 

desenvolver seu lado artístico e sua compreensão a respeito da grande arte. 

Entendemos que se trata de investir esforços teóricos e mobilizar conhecimentos e 

reflexões sobre o ensino de ciências mediante contribuições da arte no contexto da estética 

lukacsiana, como uma forma de trabalhar de maneira sólida no campo da arte. Todavia, em 

uma sociedade como a nossa, essencialmente marcada por antagonismos estruturais e 

inconciliáveis entre as classes sociais, é de extrema importância resgatar uma postura de 

ordem crítica e ontológica sobre a ciência, a arte e a educação infantil, tanto para não 

supervalorizá-las com tarefas das mais variadas estirpes, quanto para não subestimá-las de 

modo pueril e apressado. 
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CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO AUTO DA COMPADECIDA: UM 

DIÁLOGO ENTRE O SER DIRETOR TEATRAL E O SER PROFESSOR 

DE TEATRO NO CONTEXTO DA COMUNIDADE. 
 

Diogo Ramon da Silva Costa1 - UEA 
Eneila Almeida dos Santos 2 - UEA 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
Este artigo tem o objetivo de relatar experiências vivenciadas na construção do espetáculo Auto da 
Compadecida, tendo seu processo e realização ocorridos no contexto do Teatro comunitário, levando 
em conta as particularidades artísticas e pedagógicas, que caminharam juntas durante os respectivos 
processos. Desta forma, busca fazer uma costura entre a função do diretor teatral e sua relação com os 
atores (moradores da comunidade), bem como a inter-relação de professor e alunos, identificadas nos 
mesmos sujeitos, e entendidas num contexto de educação não formal, procurando perceber elementos 
semelhantes que fundamentam diversas pesquisas e que inspiram diversos profissionais da área do 
Teatro e de sua Pedagogia. Da mesma forma que se é refletido o processo de construção dos sujeitos 
em formação, seja acadêmica por parte do diretor/professor ou de práticas livres, por parte dos atores 
envolvidos, também é pensado a proposta de construção cênica relatada e entendida como processo de 
aprendizagem e construção de conhecimentos técnicos e artísticos. 
Palavras-chave: Processo. Construção. Ensino. Pedagogia do Teatro. Espetáculo. 

Introdução: 

 O Processo que será relatado se deu na Cidade de Manaus, capital do Amazonas, num 

Projeto Social comunitário intitulado Grupo de Artes, que trabalha práticas artística com 

moradores do Bairro Cidade Nova e conta com a colaboração da Igreja Católica Nossa 

Senhora da Assunção, no mesmo bairro, localizado na zona norte da Capital. O relato do 

processo se baseia nas atividades ocorridas no ano de dois mil e dezesseis, que na verdade 

eram continuações de processos iniciados em anos anteriores. O Projeto se concentra na 

realização de aulas práticas e oficinas de Artes Cênicas, no objetivo da construção de 

espetáculos teatrais, que ocorrem no período de férias (junho e dezembro) de cada ano. Este 

                                                
1 Acadêmico de Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Bolsista no Projeto - Laboratório de 
Práticas Pedagógicas em Percepção e Teoria Musical e Pesquisador voluntário pelo Programa de Iniciação 
Científica - PAIC. Ator e Professor de Teatro. 
2 Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestra em Educação, Arte e 
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduada em Educação Artística: Artes Cênicas 
pela Faculdade Marcelo Tupinambá e em Pedagogia pela Universidade do Grande ABC. 
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momento nada mais é que um pequeno fragmento que se faz necessário ser refletido, porém, 

não limita ou esgota todas as práticas vivenciadas e experimentadas desde o ano de início das 

atividades, que foi dois mil e treze.  

 Dividiremos as reflexões partindo do mundo das ideias (imaginação) que influenciou 

fortemente no processo de criação, chegando desta forma ao início das oficinas e das aulas, 

momento onde poderemos entender os ensaios. Pois assim alcançaremos a relação - sala de 

aula e sala de ensaio. Portanto todo este artigo se dará de forma sensível e artística, no intuito 

de adentrar as especificidades do Teatro enquanto Arte e área de conhecimento, trazendo 

reflexões sobre o entendimento de processo nos contextos contemporâneos, que envolve a 

experimentação, construção e criação cênica. Bem como o ensino e Pedagogia do Teatro no 

que diz respeito a um mesmo processo de aprendizado e prática artística.  

 Da mesma forma que os sujeitos envolvidos no processo de construção de 

conhecimentos e práticas artísticas, são elementos necessários para a realização de reflexão, 

também caberá perceber a presença do professor do Projeto, que também é diretor do 

espetáculo, bem como autor do artigo. Entendendo sua condição de estudante do Curso 

Superior de Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA, 

analisaremos seu caminhar pedagógico e artístico que conversam durante o mesmo processo, 

na realização de atividades, construção de metodologias, realização de propostas e atitudes 

tomadas em seu decorrer. 

 Dessa forma tentaremos ao máximo deixar o entendimento de forma coesa, para 

podermos nos debruçar sinteticamente sobre questões pedagógicas bem como técnicas 

artísticas envolvendo o elo - ser diretor teatral e ser professor de Teatro. Para isso traremos os 

termos professor diretor e por consequência o termo alunos atores, acreditando na 

contemporaneidade dos conceitos de Mestre Encenador (MARTINS, 2008) que são 

defendidos e aprofundados por outras pesquisadoras da linguagem teatral como Cabral 

(2006), Koudela (2008) e Pupo (2005). 

 Observando e questionando a realidade contemporânea da cena e da linguagem teatral 

se faz necessário acreditar na importância do professor artista, bem como da mesma forma, 

em um processo de montagem cênica, acredita-se que o diretor teatral, adquira uma figura 

pedagógica no que se refere à arte de ensinar técnicas teatrais, defendidas por Stanislavski 
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(1998). A partir daí pode-se aprofundar numa pesquisa que encontre as motivações de ambas 

as partes (professor diretor e alunos atores) bem como uma constante busca por novas 

alternativas e estratégias necessárias no contexto atual. 

Auto da Compadecida: um processo de muitos olhares 

O DIABO 
Lá vem a compadecida!  Mulher em tudo se mete! 

 
MARIA 

Meu Filho perdoe esta alma, Tenha dela compaixão 
Não se perdoando esta alma, Faz-se é dar mais gosto ao cão: 

Por isto absolva ela, Lançai a vossa bênção. 
O Castigo da Soberba, auto popular, anônimo, do romanceiro nordestino. 

 
 Um autônomo estudo voltado ao dramaturgo Ariano Suassuna durante as férias de dois 

mil e dezesseis, influenciaram na preparação e estruturação das atividades a serem 

desenvolvidas no Projeto neste mesmo ano, despertando uma vontade forte de criar um 

espetáculo baseado em alguma obra deste artista. Entre O Santo e a Porca e Auto da 

Compadecida, a última obra citada falou mais forte no processo de imaginação, que do 

mundo das ideias se tornaria um espetáculo. Uma vez escolhida a dramaturgia a ser trabalhada 

os alunos-atores participantes do Projeto se dedicaram à pesquisa do texto.  Esta pesquisa foi 

realizada voltando-se a entender a história da obra Auto da Compadecida, de seu dramaturgo 

e das questões que envolvem a atmosfera de sua dramaturgia, levando sempre em conta suas 

influências estéticas, culturais, sociais e ideológicas. O processo de emersão na busca por 

maior pertencimento e intimidade da obra, acabaram provocando a pergunta: Qual seria a 

melhor forma de montá-la e de encená-la? 

 Em grupo se foi percebido a forte influência de elementos circenses contidos no texto 

dramático, bem como uma estética voltada ao Teatro de Rua. Outros aspectos como o 

contexto nordestino, a cultura popular desta região e a forte influência religiosa de piedade 

popular também foram elementos essenciais encontrados. Estas percepções foram muito 

valiosas, já que seriam aproveitadas durante o processo, para uma maior emersão na 

atmosfera da dramaturgia. Bem como seria influenciadora na construção de figurinos, 

cenografia, maquiagem e demais elementos compositores da obra. 
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 Paiva (2011) nos lembra que não há manuais, rede de segurança ou kit de primeiros 

socorros para uma montagem artística, entendendo desta forma que cada montagem envolve 

suas determinadas e determinantes especificidades, contribuidoras ou desafiadoras durante o 

processo. Desta forma pode-se perceber que a montagem de um espetáculo envolve muitas 

particularidades dos elementos que compõe a arte teatral, daí vem a importância de entender 

que “O trabalho que sustenta a encenação é produto de muitas mãos e mentes” (idem, p. 56). 

 Distribuindo funções e planejando a melhor forma de encaminhar o processo, a 

montagem tem mais chances de ser construída organicamente por conta de ações 

democráticas e colaborativas. Não entendendo o planejamento como amarras que definam 

sempre o que têm de ser feito, mas como objetivo colaborador do processo, que entende as 

necessidades que podem ocorrer no decorrer deste, o processo vai se iniciando e caminhando 

de forma mais fluida. É por conta disto que no processo todos os alunos-atores opinavam e 

enriqueciam a montagem contribuindo com suas ideias e com suas fundamentações de 

pesquisas. O professor diretor enquanto colaborador e facilitador da caminhada criativa, ao 

mesmo tempo que abria espaço democrático, tinha que ter também a prática de equilibrar  

suas ações para uma melhor costura de ideias e de propostas cênicas dialogadas pelos alunos 

atores. 

 Bogart (2011) faz-nos refletir que o desequilíbrio é algo que move o processo e a 

experimentação artística. Portanto se faz necessário uma análise sobre os momentos de “altos 

e baixos” que envolvem um processo de montagem. Perceber questões que envolvem o 

diálogo entre o diferente, e uma busca pelo prazer em realizar o processo, são pontos 

importantes e influenciadores do próprio espetáculo. 

 As relações no desenvolver artístico e pedagógico refletem de diferentes formas na 

construção de conhecimentos de todos os sujeitos participantes do processo. “Você não pode 

se esconder; seu crescimento como artista não está separado de seu crescimento como ser 

humano: é tudo visível” (BOGART, 2011, p. 120). Desta forma buscar uma costura entre o 

pedagógico e o artístico é algo essencial para entender o processo de construção do espetáculo 

Auto da Compadecida.  

O jogo dos alunos atores e a construção do espetáculo 
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Primeira técnica que aprendi foi a respiração pelo diafragma, 

 e quando ficar tonto colocar o dedo indicador na testa. 
(C.A. aluno ator, 13 anos, 2016)3 

 
 O início do processo de construção do espetáculo se deu por volta de fevereiro, com o 

objetivo de estrear em junho. Os alunos atores, participantes deste processo de montagem 

dividiam-se em novatos, alguns antigos que se faziam presentes desde o início do projeto e 

outros que já haviam participado, mas estavam voltando às atividades desenvolvidas. Nos 

primeiros encontros foram feitos ensaios com preparações corporais e jogos teatrais, o que 

para alguns era novidades, já que esperavam um ensaio com texto em mãos e com o objetivo 

de decorá-lo. Porém ainda se diagnosticava a presença de muitas dúvidas, tanto quanto a não 

compreensão e percepção de teoria e prática caminhando juntas. Por conta disso, foi-se 

necessário estipular um dia oficial de oficina. 

 Para alguns a pergunta que se fazia era se não perderíamos muito tempo “brincando”. 

Este termo “brincando” foi usado se referenciando aos jogos teatrais, que foram entendidos 

por alguns, apenas como “dinâmicas”, realizadas sem objetivo e não entendidas como algo 

próprio da preparação teatral. 

 Spolin (2000) lembra bem da função dos jogos, sua objetividade e sua preocupação 

com a cena. Entender o jogo como “brincadeira” pode gerar boas ou ruins cenas, dependendo 

de que aspecto a “brincadeira” esteja sendo entendida. É claro que a brincadeira enquanto 

forma de prazer e de expressão, gera a espontaneidade, aspecto determinante para a 

organicidade cênica. Porém a “brincadeira”, no sentido pejorativo vista como algo separado 

do processo, e um momento à parte, de distração, que nada influencia ou colabora na 

construção cênica, é perigosa. 

 Pavis (1947) entende o jogo como a “à própria atividade teatral, a certas práticas 

educacionais coletivas (jogo dramático) e até mesmo como denominação de um tipo de peça 

medieval” (apud, p. 219), porém o mais defendido é entendê-lo como a própria atuação e 

interpretação dos atores. Portanto, o desafio é fazer com o que os alunos atores compreendam 

teoria e práticas juntas, trabalhando suas primeiras resistências frente ao processo. Segundo 

                                                
3 As indicações referentes aos depoimentos dos alunos atores participantes do processo aqui relatados se 
encontram na seguinte forma: Letras iniciais de seus nomes, competência no processo, idade e ano do processo 
realizado. 

1709



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Bogart (2011) são convites essenciais no processo de criar, de agir e de fazer. Porém estes 

convites devem ser motivados por metodologias que leve determinado sujeito a agir. Por isso 

devemos ter no jogo, uma sensação de aproveitamento das ações estimuladas - colaboradoras 

de cena, percebendo essa oportunidade que ajuda a desmistificar conceitos “certo e errado”, 

dos quais acabam influenciando no nível de entrega dos alunos-atores, limitando-os à espera 

de respostas absolutas do professor-diretor (SPOLIN, 2000). 

 Entendendo o jogo também como forma de desmecanização no ponto de vista de Boal 

(1991) podemos perceber sua importância cênica de preparação corpórea individual e 

coletiva. Guénoun (1977) acrescenta o entendimento, afirmando que na atualidade “o que se 

exibe e se desnuda assim não é a pessoa do ator, sua identidade plena, seu ser de antes (ou de 

fora) da representação: é seu jogo.” (apud, p. 132). 

 Desta forma possibilitar um contato com uma oficina de Teatro seria uma alternativa 

de proporcionar não um primeiro contato com o jogo, porém, uma alternativa de reconstruir 

uma intimidade verdadeira, e um entendimento libertador que ajudasse no realizar da cena, 

colaborando no esclarecimento de dúvidas e na caminhada da construção do espetáculo. 

 Foi por isso que foi realizada uma oficina na qual se trabalhou técnicas corporais – 

vocais e de jogo cênico. Pode-se destacar a realização do jogo dos “Objetos imaginários”4, e 

da “Construção de emoções na cadeira”5 proposta por Ariane Mnouchkine.  

 Durante a oficina muitas dificuldades diagnosticadas durante os primeiros encontros, 

foram acumuladas nos anos anteriores, sendo trabalhadas e ao máximo revistas. Dificuldades 

como o estereótipo, a timidez, a resistência e a mecanização dos gestos e movimentos foram 

pontos influenciadores do trabalho, bem como um combate aos ideais de que o Teatro não 

necessitava de tanta organização e “tempo perdido”, como afirmado nos discursos contra as 

realizações dos jogos e dos exercícios realizados durante os primeiros encontros.  
 

Ensaiar não é forçar as coisas a acontecerem; ensaiar é ouvir. O diretor ouve os 
atores. Os atores ouvem uns aos outros. Você ouve o texto coletivamente. Ouve 
pistas. Mantém as coisas em movimento. Experimenta. Não encobre momentos 

                                                
4 Trata-se de estipular um objeto a ser imaginado e trabalhar movimentos, ações e cenas que façam com que o 
espectador acredite na presença deste objeto imaginário. 
5 Trata-se de sentar numa cadeira e trabalhar algumas emoções como amor, paixão, raiva e medo, por meio da 
máscara facial e alguns movimentos corporais. 
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como se eles estivessem subentendidos. Nada está subentendido. (BOGART, 2011, 
p. 126)  

 
 Desta forma com pontos de vista ampliados e com maior pertencimento da linguagem 

teatral, trabalhados na oficina, os alunos atores, poderiam autonomamente encontrar 

problemas e com seus próprios meios trabalhá-los na busca por soluções, evitando o alto 

desgaste do diretor professor. Os alunos atores com maior propriedade de experimentações 

cênicas para o processo de encenação no palco, aproveitariam todo o conhecimento 

construído e se atentariam à elaboração de novas estratégicas para a resolução de 

problemáticas que apareceriam durante o processo. 

O Espetáculo sendo montado 

Não sei bem o que é técnica teatral,  mas sinto na hora que estou no palco,   
grande convicção que estou sendo um personagem, e fico muito feliz com isso.  

(M. A. Aluna atriz, 51 anos, 2016) 
 

 Em meio ao novo momento do processo, o de ir ao palco e realizar as cenas por meio 

do etiud6 proposto por Stanislavski (1998,1999) os alunos atores começaram a perceber na 

prática aquilo que eles imaginavam descartar, que fora aprendido na oficina e que sem dúvida 

cooperou no desenrolar da cena. 

 O etiud se baseava na proposta dada para a cena, apenas com poucos sinais do que 

realmente se tratavam as intenções, para que desta forma não diminuísse a organicidade 

alcançada nos jogos preparatórios. Somente depois da realização cênica dos alunos atores é 

que o texto começaria a ser trabalhado na íntegra. O etiud possibilitava uma liberdade aos 

alunos atores que seria impossibilitada, se iniciada com a decoração de falas. Também cabe 

lembrar que aos poucos os alunos atores começariam a entender os reais superobjetivos da 

dramaturgia de Suassuna. 
 

O etiud é um núcleo de criação que contém a estrutura dramática de um 
acontecimento, como se fosse um “microespetáculo” criado no processo de 
educação e formação do diretor e do ator, e constitui a base de criação artística de 

                                                
6 “A palavra russa etiud (этюд) deriva do francês étude e significa tanto estudo, análise, como esboço e 
composição. Todos esses significados podem ser aplicados ao propósito de utilização do etiud na prática 
artística. Além da arte teatral, o etiud também pode ser encontrado na música, nas artes visuais, na literatura e na 
dança. O etiud pode ser praticado como metodologia de aprendizagem e aperfeiçoamento das habilidades 
técnicas do artista, e também pode ser aplicado no próprio processo criativo, na composição da obra de arte” 
(ZALTRON, 2015, p. 185) 
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uma obra. O etiud, além de investigar a ação, expressa o conteúdo do 
acontecimento, desvelando o caráter da personagem e as suas relações. O seu 
conteúdo fica claro por meio da ação do ator e de seu comportamento em cena 
(DAGOSTINI 2011). 

 

 Com as cenas definidas por meio da adaptação do texto, os alunos atores começaram a 

se envolver com seus determinados personagens, definidos na prática do etiud. Gerando uma 

extrema preocupação para algumas alunas atrizes que ficaram responsáveis por interpretar 

personagens masculinos, tais como Antônio Moraes, Chicó e João Grilo. Esses 

acontecimentos também ajudaram a colaborar na escolha estética do espetáculo. Senso assim, 

o processo fugiria de um ideal naturalista e aproximava-se de estéticas de contextos 

populares. É por isso que nada havia sido realmente determinado, pois se percebia que 

durante o processo, muitas situações ocorreriam, e estas, seriam decisivas no espetáculo. 
 
Não é responsabilidade do diretor produzir resultados, mas, sim, criar as 
circunstâncias para que algo possa acontecer. Os resultados surgem por si só. Com 
uma mão firme nas questões específicas e a outra estendida para o desconhecido, 
começa-se o trabalho. (BOGART, 2011, p. 125) 
 

 O contexto do entendimento de ator, influenciado pelos meios de comunicação e as 

empresas de entretenimentos, são fortes influenciadores na construção das percepções da 

sociedade acerca deste profissional. Portanto, alguns participantes do projeto que participaram 

da montagem do espetáculo visando uma profissionalização, acabavam trazendo alguns 

pensamentos construídos com equívocos que poderiam limitar as práticas, bem como 

impossibilitar diversas experiências a serem vivenciadas no projeto, trazendo as ideias do 

texto e decoração. Por outro lado alguns alunos conseguiram ter uma visão dos ensaios, como 

que de uma aula de Teatro (e realmente era), entendendo que durante as práticas, se aprendia. 

Logo, da mesma forma, durante as explicações e orientações cênicas podia se refletir sobre 

esta mesma prática e pensar no que melhorar numa próxima ação. 
 

Os ensaios foram muito animados, a gente aprendia mais sobre o que é Teatro.  
O que acontece dentro dele e talvez, caso gostarmos, até nos formaríamos em Teatro.  

(C.A. aluno ator, 13 anos, 2016) 
 

 Barbier (2002) propõe a prática da pesquisa-ação que se concentra na ação e reflexão 

contínua, entendendo e promovendo teoria e prática juntas. Essa concepção teórica foi 

trabalhado nos alunos atores de forma semelhante ao processo do etiud que trabalhava o 
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universo do texto. Não foi mecanizada ou imposta, o que logo provocaria a perda do efeito da 

prática, mas sim foi convidada à ser percebida durante as próprias vivencias. 

 Alguns problemas costumeiros que ocorreram com frequência foram as preocupações 

com a decoração de texto, fruto de uma mecanização cênica provocada pelo textocentrismo. 

Esse problema prejudicava na atuação, pois impossibilitava o “acreditar cênico” do aluno 

ator, bem como o impedia de entrar no espaço dramático proposto pelo texto. A estratégia 

metodológica encontrada foi a de reviver o etiud, procurando, provocar no aluno ator, as 

reações de seu determinado personagem, bem como a atmosfera cênica em que este se 

encontrava em determinava cena. Outro problema que ocorrera, foi o das faltas que realmente, 

interferiam fortemente no desenrolar dos ensaios. 
 

Os ensaios foram bons, a melhoria destes é não faltar e se comprometer. 
(M. A. Aluna atriz, 51 anos, 2016) 

 
 Para este problema, foi realizada algumas reuniões de diálogos interessantes, que 

acabaram diagnosticando, um pensamento equivocado: o de que um bom ator, não precisaria 

ensaiar. Estes pensamentos foram problematizados levando em conta, o espaço, o jogo de 

contracenação com o colega de cena, a iluminação, bem como os improvisos que poderiam 

ocorrer de interação com os espectadores. Tais especificidades que não poderiam ser 

experimentadas e ensaiadas em casa. 

 Tal pensamento, foi desmitificado somente nos momentos finais do processo de 

ensaios, onde alguns alunos atores começaram a correr atrás do que acreditavam não ter se 

dedicado tanto quanto no início. Alguns participantes cogitavam o atraso nas apresentações, o 

que não poderia ocorrer, pois a divulgação, já tinha iniciado bem antecipada da estreia. 
 
O ensaio geral, normalmente realizado na véspera da estreia de um espetáculo, é 
sempre algo emocionante e tenso porque é o momento em que todas as partes, que 
foram produzidas separadamente por pessoas diferentes, unem-se. Pessoas correm 
de lá para cá: o cenógrafo e sua equipe fazem os últimos ajustes nos cenários, 
testando as mudanças de cenas; a equipe de iluminação afina as luze s e corre para 
preparar tudo a tempo; no camarim, os atores colocam os figurinos e fazem a 
maquiagem e se perguntam como ficará tudo debaixo da luz; uma atriz, que já se 
aprontou, ensaia no cenário a marcação de cena que havia sido ensaiada em outro 
espaço, enquanto isto, o diretor está ansioso para começar o ensaio geral; e todos, se 
perguntam se, ao final de tantos esforços, aquela criação coletiva vai "funcionar". 
(PAIVA, 2011, p. 14) 
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 Uma busca pela resolução imediata dos problemas ocorre por parte dos alunos atores, 

por conta de um sentimento de culpa, que só faz atrapalhar e prejudicar o caminhar artístico 

do processo. Esse sentimento tem aparências do mesmo que impedem o “jogar cênico”, 

fundamentado nos termos certo e errado.  

O Espetáculo e reflexão pós processo (Considerações em processo) 

O espetáculo foi ótimo, o que podemos melhorar é ter mais responsabilidade nos nossos compromissos. 
(M. A. Aluna atriz, 51 anos, 2016) 

 
 

  

 

 

 

 

  

 Durante a encenação foi possível se notar elementos que foram trazidos desde o início 

do processo e que colaboraram no desenrolar no espetáculo, bem como, uma maior 

intimidade dos alunos atores no que diz respeito à encenação. Questões importantes e que 

causaram preocupação como iluminação e cenografia foram quesitos a serem repensados e 

programados a serem fortemente trabalhados desde o início do processo, para que não acabe 

ocorrendo gasto de energia necessária, nos últimos momentos antes da apresentação. 

 O espetáculo durou cerca de noventa minutos, porém o processo que ocorreu teve a 

duração de seis meses. O espetáculo conseguiu trazer em si, muitos reflexões da constante 

ação-reflexão-prática dos alunos atores integrantes da obra. E é justamente isso, que é 

importante no ensinar e vivenciar Teatro em meio ao tempo atual. É o convite a entender o 

Teatro enquanto área de conhecimento, respeitando e aprofundando suas especificidades 

enquanto linguagem artística, bem como experimentando e autonomamente criando novas 

estratégias que se fazem necessárias no decorrer de um processo ao outro. 

 Entendendo a contemporaneidade cênica, os diversos recursos atuais e a 

movimentação das práticas artísticas, se percebe um plano de construção e reconstrução 

Fig. 2. Cena do Juízo final encenada por sete alunos atores. 

Fonte: Produção do espetáculo 
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constante. O maior desafio encontrado no projeto que aqui foi relatado são os extremos de 

duas buscas dos alunos. Um extremo se concentra na busca por uma atividade cultural como 

forma de auto expressão, de liberdade social e de distração semanal. Enquanto o outro 

extremo se concentra na busca por uma profissionalização artística, por parte dos que 

procuram ser atores ou diretores teatrais. 

 É nessa especificidade que o elo diretor teatral e professor de teatro se cruzaram, e no 

contexto atual, se cruzam e cruzarão. Cabe ressaltar a importância dos cursos de licenciatura 

nas linguagens artísticas específicas, justificando a presença de um projeto que ocorre no 

bairro, como reflexo dos estudos e experimentações de um acadêmico de Teatro. Fortificar e 

estender as pesquisas acerca das questões que envolvem o processo de alunos atores e uma 

busca por repertórios de metodologias aos professores diretores é algo urgente aos 

profissionais que vem se formando, por ora muito fortalecedor para suas caminhadas 

pedagógico-artísticas. 
PALHAÇO 

 “Meu verso acabou-se agora,  Minha história verdadeira.  
Toda vez que eu canto ele,  Vêm dez mil-réis pra a algibeira.  
Hoje estou dando por cinco, Talvez não ache quem queira.” 

E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa  
que não custa nada e é sempre eficiente: seu aplauso. 

Auto da Compadecida, Ariano Suassuna. 
 

 O Projeto de Artes Cênicas da Cidade Nova em Manaus, continua ocorrendo e tem por 

objetivo a montagem de outras peças, com determinadas estéticas diferentes da relatada e com 

a chegada de novos alunos atores. É justamente nesses futuros processos que as reflexões 

feitas durante o Auto da Compadecida servirão de aspectos sensíveis e visíveis importantes 

para a pesquisa-ação. Sendo assim estes aspectos, uma vez refletidos poderão diagnosticar 

novas potencialidades dos sujeitos, bem como problemáticas no processo, que, logo 

influenciarão na sensibilidade em criar novas metodologias (arte de ensinar) e no fazer 

poético cênico contemporâneo (arte teatral). Mantendo e reafirmando o elo do ser diretor 

teatral e do ser professor de teatro que caminham juntos e fortificados pelo fazer artístico. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  

POSSIBLIDADES DO TEATRO NA PRIMEIRA INFÂNCIA  

 
Eric Vagner Serafim de Souza1 - UFGD 

Flávia Janiaski Vale2 - UFGD 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 

Resumo 
O presente artigo é uma reflexão a partir da pesquisa teórica e prática realizada (por meio de Iniciação 
Científica) sobre o ato de contar histórias na educação infantil, e como esta prática pode ser um 
primeiro contato das crianças com o teatro. A pesquisa foi dividida em duas partes, na primeira fase o 
foco foi na teoria: os objetivos foram realizar um levantamento bibliográfico sobre os temas contação 
de história e formação de professores; leituras e discussões das peças de William Shakespeare; e 
confeccionar os planos de aula para as oficinas. Na segunda fase o foco foi na prática: realizar quatro 
oficinas trabalhando a Contação de Histórias - usando como temática peças de Shakespeare – com 
professores da Rede Municipal de Ensino de Dourados que lecionam nos Centros de Educação Infantis 
Municipais (Ceim’s), para que estes depois pudessem colocar em prática o que foi experienciado e 
produzido durante as oficinas. O objetivo secundário das oficinas foi o de levantar dados a respeito do 
que os professores participantes entendiam e praticavam como contação de história e quais possíveis 
pontes ou ligações poderíamos fazer com o teatro. A ideia foi despertar nos participantes o interesse 
por novas possibilidades e formas de contar uma história para as crianças com quem trabalham. Foram 
propostas investigações artísticas com objetos e elementos teatrais e não uma receita a ser seguida. Os 
textos de Shakespeare foram usados como forma de incentivo inicial para contar uma história, 
descobrir personagens, explorar a linguagem, dentre outras possibilidades. Possibilidades estas que 
perpassam o universo da literatura, mas que priorizam o corpo, as sensações e as descobertas de novas 
possibilidades através da contação de histórias.  
Palavras-chave: Formação de Professores, William Shakespeare, Oficinas. 

Introdução 

A atividade de contar histórias na Educação Infantil é muito comum no cotidiano das 

crianças. E torná-la diferente pode conquistar possibilidades de se identificarem como sujeitos 

no mundo, de trabalhar a relação com o outro, a valorização da história como tradição e 

consequentemente a consciência de si mesmos; o respeito pelo diferente, a compreensão das 

regras sociais e culturais, a percepção corporal e espacial, a linguagem e desenvolvimento 

cognitivo; são algumas entre outras possibilidades.  
                                                 
1 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados – 
UFGD, ator e bolsista de Iniciação Científica. E-mail: ericvagner@gmail.com 
2 Doutoranda em Artes Cênicas pela UFBA. Professora Adjunta do Curso de Licenciatura/Bacharelado em Artes 
Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. Pesquisadora na área da Pedagogia Teatral, com 
enfoque na Contação de História na primeira infância e Coordenadora do Subprojeto PIBID/Teatro/UFGD. E-
mail: flajaniaski@hotmail.com 
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Desta maneira, investigar formas de inserção do teatro na Educação Infantil por meio 

da Contação de História foi o objetivo central de toda a pesquisa desenvolvida. Para tanto, foi 

preciso em um primeiro momento desenvolver um estudo teórico sobre o teatro na Educação 

Infantil, assim como verificar a compreensão dos professores da Rede Municipal de Ensino de 

Dourados sobre Contação de História e como estes realizam esta prática na Educação Infantil. 

Para depois organizar as oficinas, que tiveram como público alvo os professores, pois estes 

estão em contato direto e diário com as crianças.  

É importante ressaltar dois pontos em relação aos objetivos e caminhos da pesquisa: O 

primeiro é o fato de que utilizamos como temática para trabalhar a contação de história, as 

obras de William Shakespeare3, e para tanto foram realizadas leituras e discussões de algumas 

peças do autor, dentre elas, Sonho de uma noite de verão; Otelo; Hamlet; Romeu e Julieta e A 

Tempestade para depois escolher uma delas visando a montagem e apresentação nos 

CEIM’s4.  

O segundo é que a formação de professores sempre foi um dos objetivos desta 

pesquisa, no entanto, ao adentramos de fato na pesquisa bibliográfica foi se desenhando cada 

vez mais a urgência e necessidade de trabalhar com a formação continuada de professores, 

pois a forma mais eficiente para se alcançar nosso objetivo principal, que era levar a contação 

de história e o teatro para as crianças, seria através daqueles que estão todos os dias com elas. 

Foi ao entender e comprovar a importância da Formação Continuada de Professores que 

pudemos traçar estratégias para a compreensão do teatro no universo das crianças no ambiente 

escolar. 

Apoiados em Antonio Nóvoa (1992), entendemos o conceito de formação como algo 

em processo, como um percurso a ser trilhado. Percurso este que perpassa a trajetória de vida 

pessoal e profissional de cada educador, e nunca se conclui, é permanente, e baseado em 

experiências cotidianas. A partir deste conceito se tornou imprescindível que os professores 

                                                 
3 William Shakespeare (1564-1616). Poeta e dramaturgo Inglês. Considerado um dos mais importantes autores 
de todos os tempos. 
4 A Peça escolhida para fazer uma montagem da Contação de História foi A Tempestade, que se encontra em fase 
de desenvolvimento, com previsão de ser apresentada nos CEIM’s no mês de novembro/2017. A Tempestade foi 
a última peça escritas por Shakespeare entre os anos de 1609 e 1612, ela é classificada como comédia, tragédia e 
romance. É uma história de encontros, reencontros e desencontros, onde os personagens – que estão presos em 
uma ilha (espaço privilegiado para a imaginação) - estão envolvidos em uma teia de relações sociais e políticas.  
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experimentassem e explorassem nas oficinas possibilidades que pudessem ser incorporadas 

em suas práticas diárias ao contar uma história. Possibilidades estas que perpassam o universo 

da literatura, mas que priorizam o corpo, as sensações e as descobertas de novas maneira de se 

contar uma história:  

 
Há todo um referencial teórico conhecido e acessível respaldando a grande 
importância de se ler em voz alta para crianças a fim de estimular nelas a 
leitura. O que procuramos destacar aqui é que a troca narrativa com crianças 
pequenas tem muitas outras dimensões, além do estímulo à leitura. 
(GIRARDELLO, 2017. p. 08) 

 

Ou seja, a contação de história tem potencial pedagógico e artístico, especialmente na 

educação infantil, e caberá ao professor explorar (no melhor sentido desta palavra) as diversas 

maneiras de conduzi-la em sala de aula. O professor tem papel fundamental para aqueles que 

estão em fase de descobertas, desta forma as oficinas foram uma forma de aguçar as 

percepções dos participantes, tendo a contribuição do teatro, leitura e narração para inúmeras 

possibilidades de construção e reverberação do saber.   

Por que contar Shakespeare? 

“Que estas notas solenes, o melhor remédio para uma imaginação 
desvairada, curem o teu cérebro que, agora inútil, está te fervendo 
dentro do crânio. Permaneçam em seus lugares, pois os senhores estão 
paralisados por um encanamento meu.” 
(SHAKESPEARE, W. 2015. p. 100) 

 

Um dos principais instrumentos de referência da pesquisa foram as peças de 

Shakespeare, segundo um dos maiores pesquisadores sobre o autor:  

 
A literatura de Shakespeare é, praticamente, única, ao combinar 
entretenimento e sabedoria. (...) afetivo x cognitivo; secular x sagrado; 
entretenimento x instrução; papéis dramáticos x personagens e 
personalidades; ‘autor’ x ‘linguagem’; histórica x ficção; contexto x texto; 
subversão x conservadorismo. Shakespeare, em termos culturais, é a nossa 
maior contigência; Shakespeare é a história cultural que nos predetermina. 
(BLOOM, 2001. p. 884) 
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Podemos dizer que as peças deste artista inglês retratam a sociedade trazendo 

reflexões interessantes como sorte e destino, liderança e poder, família e relacionamentos, 

identidade e igualdade, justiça e normas, dentre outras coisas que nos inquieta a refletir sobre 

temas que envolvam política e cidadania, e para as crianças, misturar o faz-de-conta e a 

contação com Shakespeare é uma forma de abrir uma porta para a imaginação e o professor é 

quem mediará e fará fluir este “entrar” na imaginação.  

Talvez possa soar estranha a escolha de um autor considerado por muitos como um 

gênio, mas de difícil entendimento, com uma linguagem rebuscada e temática considerada 

“forte” para crianças, no entanto, trabalhar com uma peça de Shakespeare é uma forma de 

fazer circular um autor e uma obra que dificilmente seriam trabalhados na educação infantil 

por outras vias que não a contação de histórias. Além do fato de que todas as histórias 

contadas pelo dramaturgo inglês - William Shakespeare, por meio de suas peças, são ricas em 

termos de possibilidades e potencialidades de exploração e experimentação com crianças. 

Diferente da maioria dos contos, as peças de Shakespeare não possuem uma lição de 

moral, não faz julgamento ou demonstram algum tipo de preconceito, apenas apresenta seres 

capazes de fazer e sentir, cometer erros e acertos, e seguir em frente, confiantes de que suas 

vidas são frutos e consequência de suas escolhas.  

Qual história vamos contar? 

Diante da abrangência da temática, escolhemos para contar neste artigo, as 

experiências que coordenadores e professores vivenciaram nas oficinas: “Vivenciar uma 

forma lúdica de vida é vislumbrar outras realidades, transportando-se para outras esferas, com 

uma força de vontade tal que transforma os sentidos do mundo, quebra as correntes” 

(KLISYS, 2010. p. 172).  

Muitos educadores de outras áreas do conhecimento, por falta de formação e acesso, 

ainda possuem a ideia de que o teatro é apenas brincadeira, diversão, passatempo, um 

“hobby”. Nesta mesma linha de pensamento, ainda se tem a ideia da Contação de História 

com fantoches para incentivo à leitura, porém o universo teatral é imensurável, e esta pesquisa 

pretende melhor compreender em qual campo está a Contação de História, se de fato está ou 

não no campo teatral. A questão que aqui se coloca é de que pedagogias e metodologias de 
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teatro existem e a grande maioria não sabe por falta de informação e/ou acesso. Informação 

esta, que ainda é desconhecida, pois vivemos em um sistema que colabora para o processo de 

trabalho em massa, sistema este que faz com que a maioria das pessoas não acessem uma 

herança importante da leitura.  

O professor, enquanto mediador do conhecimento tem papel fundamental na aquisição 

do conhecimento da criança, como coloca Rubem Alves: “Educar é mostrar a vida a quem 

ainda não viu”.  

Entre teoria e prática tem muita história pra contar! 

 
“Farei um relato completo, e vos prometo águas tranquilas e 
auspiciosos ventos e viagem tão ligeira que alcançaremos vossa 
esquadra real mais adiante”.  
(SHAKESPEARE, W. 2015. p. 113) 

 
A pesquisa vinculou o encontro entre teoria e prática, com o objetivo de experimentar 

em oficinas de Contação de História outras possibilidades na formação continuada de 

coordenadores e professores dos Centros de Educação Infantil da cidade de Dourados.  

Para tanto foram oferecidas quatro oficinas, duas aos coordenadores dos CEIM’s e 

duas para os professores5. As Oficinas foram divulgadas para os profissionais de todos os 35 

CEIM’s do Município através de uma parceria com o Núcleo de Educação Infantil de 

Dourados6.  

A História dos Coordenadores... 

A estrutura das oficinas foi pensada com o objetivo de introduzir à prática da Contação 

de História com elementos teatrais que poderiam despertar nos participantes o interesse por 

novas possibilidades e formas de contar uma história para as crianças com quem trabalham. 

Foram propostas investigações artísticas de contar uma história através de objetos e elementos 

                                                 
5 As oficinas foram realizadas nos meses de Novembro e Dezembro/2016 para os coordenadores; e em 
Maio/2017 para os professores, cada uma com vinte vagas.   
6 Vale ressaltar que todos os participantes receberam certificado de participação, que será considerado pela 
Prefeitura de Dourados como carga horária de formação continuada e capacitação prevista em calendário oficial 
da prefeitura.   
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teatrais e não uma receita a ser seguida. Os textos de Shakespeare7 foram usados como forma 

de incentivo inicial para contar uma história, descobrir personagens, explorar a linguagem, 

dentre outras possibilidades.  
 
A invenção do que não existe é uma ginástica para o pensamento 
imaginativo, por isso é oportuno investir também em brincadeiras de faz de 
conta relacionadas ao extraordinário, como super-heróis, criaturas 
mitológicas, personagens de folclore, literatura e outros do gênero. 
(KLISYS, 2010. p. 53)  

 

Pensando nesta citação o primeiro encontro foi preparado com foco na apresentação e 

interação entre os jogadores de forma lúdica, usando a imaginação e a criatividade, para 

construir cumplicidade e confiança entre todos do grupo. A maioria dos participantes se 

conheciam de outras formações e/ou reuniões feitas pelo núcleo de educação infantil da 

prefeitura, alguns apenas “de vista” outros estudaram juntos, trabalharam nos mesmos 

CEIM’s, entre outras trocas sociais. O primeiro momento foi pensando em um jogo 

descontraído de relações de troca entre os envolvidos. 

 No teatro, é muito importante a confiança com quem se está trabalhando, pois, 

segundo Huizinga: “No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação.” (2000. p. 5). É importante que haja conexão, 

disponibilidade e percepção entre os jogadores para que o jogo aconteça. 

Desta forma foi proposto um jogo de apresentação onde todos deveriam usar o jargão 

“Era uma vez...”8 e contar a própria história na 3ª pessoa do singular. Celso Sisto (2005) 

coloca que só é possível contar bem uma história se você a amou, se você já leu várias vezes, 

já contou até para as paredes, pois desta forma ela irá fazer parte de você e você dela. E 

quando a contar, terá emoção, detalhes, convicção e intensidade, ou seja, para uma história ser 

instigante, quem a conta deve ter propriedade da narrativa e introduzir a história com maestria 
                                                 
7 Optamos por trabalhar com resumos de algumas peças de Shakespeare e não com a peça em si, por dois 
motivos: primeiro pela alegação dos próprios professores que de que a linguagem nas peças é de dificil 
entendimento, principalmente pensando em um trabalho posterior com as crianças; segundo pelo fato de 
trabalhar direto com a questão central da peça e sem diálogos.  
8 Esta frase ou jargão em geral é usada para iniciar uma narrativa oral, ou seja, para contar uma história, 
especialmente quando contamos histórias para crianças. Na língua Inglesa ela vem sendo usada desde o século 
XIV, já no Francês foi introduzida por Charles Perrault por volta de 1694. O “Era uma vez...” tem uma 
“tradução” ou um equivalente em praticamente todas as línguas e/ou dialetos que existem.  
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ao contar. E que história sabemos melhor do que a nossa? Quem melhor para falar da própria 

vida do que quem a viveu?  

A escolha deste jogo para apresentação se justifica pelo fato de que muitas vezes os 

participantes chegam às oficinas dizendo que não sabem contar histórias, ou que não guardam 

na memória nenhuma história, ou que tem vergonha de contar histórias na frente de tanta 

gente. Mas ao começar o jogo, eles vão se “soltando”, resgatam elementos de suas memórias 

afetivas e partilham com o grupo. Logo, quase sem perceberem, além de terem contado uma 

história de forma natural, ainda se conectaram com o outro ao partilharem suas memórias. 

Gerando desta forma um sentimento de troca e cumplicidade com o outro que agora também 

faz parte da sua história. No restante do encontro, os jogos foram baseados na exploração da 

narração, e as trocas entre os participantes passa a fluir e a timidez (um ponto forte de 

bloqueio) vai sendo deixada de lado, o lúdico e o prazer foram aos poucos sendo incorporados 

pelos participantes, fazendo com que de fato eles passassem por uma experiência.  

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 
tempo e espaço. (BONDÍA, 2001. p. 24)  

 

Para ter uma experiência é preciso um tempo/espaço diferente deste cotidiano que 

estamos acostumados, é preciso escutar e estar aberto a escuta mental e corporal. Ou seja, a 

experiência entendida como algo que “nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” (BONDÍA, 2001. p. 21). A experiência 

acontece quando algo nos toca, nos sucede, nos chega, nos afeta, e quando nos permitimos 

fazer isto, ou melhor, quando permitimos que algo ou alguém faça isso com a gente. A 

experiência é a própria vivência. Nem sempre a contação de história pode ser significativa a 

todos e o professor é quem pode mediar para que a experiência aconteça. 
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De modo que fosse significante para os professores, no decorrer dos encontros foi 

entregue um resumo da peça “Sonho de uma noite de verão” e uma caixa com objetos. Os 

participantes foram divididos em grupos e orientados a fazer uma leitura do texto ignorando, 

em um primeiro momento, a caixa. Em seguida da leitura cada grupo, em um espaço diferente 

e reservado, conversou e levantou considerações a respeito da história que foi lida. Apenas 

após todos estarem familiarizados com a história9 é que os grupos foram orientados a abrirem 

a caixa com os objetos.  

Os objetos seriam estímulos para a contação e compreensão da história, e deveriam 

fazer parte da mesma na hora da apresentação. No último dia de oficina cada grupo contou 

sua versão da história de Sonhos de Uma Noite de Verão e os resultados foram bem 

interessantes, com contações bem diversificadas.  

É importante dizer que houve questionamento por parte dos participantes (neste caso 

coordenadores dos Ceim’s) em relação ao “entendimento” da peça, que para eles era de difícil 

compreensão. Levantaram a questão de que não saberiam dizer aos professores como estes 

poderiam trabalhar com seus alunos na educação infantil. Claro que este questionamento é 

válido, no entanto, no decorrer dos dois últimos encontros, após lerem e relerem o resumo, 

após irem associando com os jogos e os objetos, os próprios coordenadores foram percebendo 

que não iam levar o texto para os professores trabalharem com os alunos, mas sim uma 

sugestão de temática e uma série de jogos que poderiam ser trabalhados com os pequenos.   

 Como foi deixado livre a cada grupo trocar, modificar e/ou incorporar elementos, 

fatos e personagens à história, para que ela ficasse mais orgânica aos participantes, quase 

todos os grupos trocaram os nomes das personagens, o que para eles proporcionou uma 

aproximação com a história, entretanto, todos mantiveram o conflito central da peça e seu 

desfecho.  

A História dos Professores... 

                                                 
9 É importante salientar que buscamos não trabalhar com a ideia “o que vocês entenderam da história”, pois 
acreditamos que a história vai dizer uma coisa diferente para cada pessoa, ou seja, cada um “entende” a história 
de forma diferente, de acordo com suas referências e capital cultural. Cada um conversa com a história de forma 
distinta e única.  
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A conversa inicial com os professores causou surpresa quando os participantes 

demonstraram admiração ao descobrir outra possibilidade de contação sem utilização de 

fantoches (modo mais tradicional nas escolas), ou contar uma história sem o livro na mão e/ou 

sem mostrar as “figuras” do livro. Reconheceram como “diferente” uma formação de 

professores prática, pois, segundo relatos da maioria, todas as outras formações em que 

haviam participado, era alguém na frente da sala falando e os professores sentados anotando. 

Outra observação importante foi o fato de que os professores esperavam fórmulas ou receitas 

prontas sobre como fazer, ou ainda, como deveria ser feito10.  

Historicamente, a educação passa por uma questão verticalizada, pautada na detenção 

de informação do professor a quem transmite informação para quem não conhece. 

Transmitir se torna perigoso, pois têm-se a ideia de uma educação que Paulo Freire 

denomina de bancária, baseada no depósito de informações, ou seja, quem ensina detém o 

conhecimento e o deposita em quem aprende. Se para a educação esta prática está 

ultrapassada para o ensino do teatro ela nunca fez-se útil. O ensino de teatro e/ou de Arte 

pressupõem um professor mediador e incentivador, e o aluno como sujeito ativo na 

construção do seu aprendizado, um ser político, cultural e social articulador do próprio saber.   

Merleau-Ponty estudou as noções de infância da criança de zero a seis anos que ele 

chamou de “criança pequena”. Segundo o autor a criança no seu cotidiano transita entre 

realidade e imaginação sem nenhum tipo de ressalva, pois seu pensamento ainda não é lógico, 

logo, sua maneira de ver o mundo e a vida são diferentes de um adulto. E este quando 

pesquisa a criança não pode pensar o mundo infantil sob um ponto de vista adulto, pois o 

ponto de vista da criança é onírico e não-representacional. Sob esta perspectiva é certo dizer 

que a criança é maleável, plástica e imaginativa, que convive no mesmo mundo dos adultos, 

mas que habita uma outra lógica que a faz pensar, sentir e agir de maneira diferente frente ao 

mundo, o repertório da criança pequena ainda é limitado e pouco desenvolvido. 

O importante no trabalho teatral com a educação infantil seria alcançar esta outra 

lógica e estar preparada para lidar com ela. MENDONÇA coloca que:  

 
                                                 
10 Nos foi inclusive relatado por alguns participantes que eles esperavam da oficina  encontros teóricos e 
instrumentalização, ou seja, ensino de técnicas prontas para serem reproduzidas com as crianças. E ficaram 
muito surpresos ao se depararem com uma proposta de uso do próprio corpo-narrador e não com fantoches. 
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Quando adentramos uma sala de aula, devidamente preparados, 
possibilitando que os alunos acessem diferentes convenções teatrais, a partir 
do que propomos com toda a materialidade oferecida ao grupo, sendo a 
principal: o corpo, somos capazes de sucitar a imaginação criativa, 
alimentada com jogos, imagens, músicas, objetos, figurinos, textos, ou ainda 
provocar a mudança da atmosfera desse espaço, surpreendendo-os” (2015, 
p.13) 

 
Ou seja, o professor também aprende ao ensinar. E por isso a importância da formação 

continuada. Voltando as oficinas, no primeiro encontro foi proposto o mesmo jogo de 

apresentação realizado com os coordenadores. Com o jargão “Era uma vez”, cada participante 

relatou um pouco sobre si mesmo, contou um pedacinho de sua história. Houve preocupação 

com o tempo, timidez, não saber o que falar, e bloqueio a ponto de receber ajuda do 

ministrante. Com isso, foi possível deduzir como são as aulas de professores que se excluem 

por estar em evidência.  

A prática da contação de história é oposta. O professor é justamente aquele que irá 

desenvolver a narração e envolver todos os participantes. “Contar ganhou outros significados, 

como comunicar, ensinar, brincar, inserir a criança no contexto social. Contar é também 

inserir a linguagem do grupo para a criança”. (GOMES, 2012. p. 27).   

As oficinas proporcionaram um leque de descobertas para os participantes e 

ministrantes. Os professores passaram por experiências significativas para o próprio corpo 

enquanto agente da narração. O corpo na contação de histórias fala, através dele é possível 

evocar e traduzir imagens, principalmente quando se utiliza a voz simultaneamente. Nas 

oficinas tentamos proporcionar vivências e maneiras diferentes para os professores 

interagirem e se relacionarem com seus alunos.  

Pensando neste foco foram utilizados na oficina jogos de improvisação e blablação11 

para que os participantes pudessem explorar e buscar uma forma não padrão de formatação 

textual e de memorização, pois muitas vezes o ato de decorar uma frase ou texto pode 

codificar um estado único de interpretação. Durante cada encontro os participantes eram 

instigados a contar pequenas histórias, ou pedaços de histórias e os ministrantes faziam 

considerações. A intenção não era traduzir a contação em nenhuma interpretação do que é 
                                                 
11 A blablação é uma expressão vocal que acompanha uma ação, não a tradução de uma frase portuguesa. 
O significado de um som na blablação não deve ser compreendido, até que o ator o transmita por meio da 
ação, expressões ou tom de voz. (SPOLIN, 2010. p. 108) 
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“certo ou errado”, logo os apontamentos feitos foram a fim de instigar os grupos a criar ou 

para que pudessem perceber o corpo no espaço, foram dados “alguns toques” a fim de que 

ocupassem o espaço da contação de maneira dinâmica e expressiva.  

Não existe uma única maneira de contar história. A possibilidade levada é uma entre 

tantas outras maneiras de fazê-la. É com o trabalho corporal que as portas se abrem para a 

linguagem teatral. E ao descobrir as nossas expressões, fazemos relações com outros corpos e 

grupos sociais. 

Considerações 

Como já mencionado acima, a Contação de História na Educação infantil é um leque 

de grandes possibilidades e potencialidades, mas é importante pensar em como ele está sendo 

pedagogicamente pensada e desenvolvida pelos professores:  

 
A atividade de contar histórias é presença cotidiana nas creches e pré-
escolas, sendo a ela corretamente atribuídos o incentivo à imaginação e à 
leitura, a ampliação do repertório cultural das crianças e a criação de 
referências importantes ao desenvolvimento subjetivo. (GIRARDELLO, 
2007. p. 01)  

 

Mas a Contação de História pode ir além e ajudar as crianças a se identificarem como 

sujeitos no mundo, a trabalhar a relação com o outro, a valorização das tradições e de si 

mesmos, o respeito pelo diferente, compreensão das regras sociais e culturais, percepção 

corporal e espacial, a linguagem, desenvolvimento cognitivo, entre tantas outras 

possibilidades. Todavia, para que isso aconteça, precisamos de professores capacitados para 

transpor a barreira de uma leitura em voz alta12.  

 
(...) é ouvindo histórias e vendo ouvidas as suas próprias histórias que elas 
[as crianças] aprendem desde muito cedo a tecer narrativamente sua 
experiência, e ao fazê-lo vão se constituindo como sujeitos culturais. Na 
entrega ao presente do jogo narrativo no âmbito da educação infantil, 
professoras e crianças ampliam um espaço simbólico comum, pleno de 
imagens e das reverberações corporais e culturais de suas vozes. Tornam-se 

                                                 
12 É importante ressaltar que esta colocação não é uma crítica a esta prática que também contribui para o 
desenvolvimento da criança, ler em voz alta para criança é uma forma de troca e construção do saber, no entanto, 
acreditamos que não deva ser a única.  
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seres narrados e seres narrantes, com todas as implicações favoráveis disso 
para a vida pessoal, social e cultural de cada um e do grupo. 
(GIRARDELLO, 2007. p. 10) 
 

Em grande parte do Brasil e também em Dourados, a educação detém da defasagem na 

formação continuada dos professores. Este problema se agrava um pouco mais quando 

falamos dos profissionais que trabalham a linguagem teatral nas escolas. Porém, além de 

bibliografias que possam preencher esta lacuna, é preciso que o professor possa vivenciar as 

diferentes formas de teatro, para compreende-las, refleti-las e então aplicá-las, pois você 

entende um jogo quando você o joga, somente o internaliza através do seu corpo.  

Tentamos mostrar esta diferença nas nossas oficinas, sempre que fomos interrogados 

com a seguinte pergunta: “Mas este jogo a gente pode fazer com as crianças pequenas?” 

respondíamos que o referido jogo não era para ser reproduzido com as crianças, estávamos 

jogando com os participantes com o objetivo de cada um entender as potencialidades 

presentes no próprio corpo, e explorá-las sob um novo olhar e com novas formas na hora de 

contar uma história na sua sala de aula.  

Trabalhar com teatro-educação pode dar sequência a condições de trabalho para a 

apropriação deste tipo de conhecimento no ambiente escolar. O que na concepção de Japiassu: 

 

As artes ainda são contempladas sem a atenção necessária por parte dos 
responsáveis pela elaboração dos conteúdos programáticos de cursos para 
formação de professores alfabetizadores e das propostas curriculares para 
a educação infantil e o ensino fundamental no Brasil. (2001. p. 23). 

 

A partir das experiências com os coordenadores e professores dos CEIM’s foi possível 

perceber a relevância de se estabelecer um diálogo entre teatro e educação. A formação 

continuada é uma forma para que os profissionais da educação realizem pesquisa e 

atualização do ofício de educar.  

Nas oficinas houve a possibilidade de realizar um importante mapeamento acerca do 

grau e da potência com que o teatro tem chegado às escolas e consequentemente, às crianças. 

Quando os participantes foram interrogados sobre o como e o porquê utilizavam a Contação 

de História em sua rotina de aula, a resposta de 90% deles foi que o objetivo era incentivar a 

leitura. Não há nada de errado neste fato, todavia, a tradição oral é muito anterior a escrita e 
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principalmente a literatura, ela era usada para transmitir conhecimentos, sabedorias, 

crendices, costumes, hábitos, lições, entre outras coisas.  

O professor tem em suas mãos o artifício de escolher como irá trabalhar com seus 

alunos. A ele cabe planejar e construir os possíveis caminhos para alcançar seus objetivos, 

tendo em mente que ensinar é sempre um processo de construção de sentidos com o outro. A 

prática da contação de histórias com o teatro no ambiente escolar pode ser um processo que 

compreende permitir outras sensações de se re-conhecer. Para DUARTE JR (1981. p. 93) 

“imaginar é não se ater as coisas como elas são”. O teatro é um elemento potente na 

construção de pensamento da humanidade e compreender as relações de teatro e educação 

viabiliza às crianças contar e inventar histórias com novos olhares e possibilidades. 
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CURADORIA DE EXPERIÊNCIAS:  

RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE O PAPEL DO CURADOR DE 

EXPOSIÇÕES E DO EDUCADOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Carolina Teixeira Pires  - USP 1

Grupo de Trabalho em Ensino  
Ag ncia Financiadora: CAPES 

Resumo 
Este artigo propõe reflexões a respeito da natureza das atividades desenvolvidas por curadores de 
exposições em museus e por educadores que trabalham com crianças em contextos destinados à
primeira infância; apontando as características de ambas, possíveis relações entre as mesmas e as 
semelhanças encontradas, no que diz respeito, especificamente, ao trabalho de planejamento, 
organização, estruturação e ativação de ambientes e de propostas de experiências para os que neles 
convivem e/ou frequentam. Para isso, foram analisados a história de formação dos espaços 
museológicos, a partir da pesquisa de doutorado de Cinara Barbosa de Sousa (2013), e sua relação 
com o modelo de educação vigente na atualidade, em espaços de Educação Infantil brasileiros; o 
conceito de curadoria como dispositivo (SOUSA, 2013); as características e necessidades das crianças 
de 0 a 3 anos e 11 meses, sua relação com os ambientes de seu cotidiano e o impacto das experiências 
vividas nesta faixa etária na formação humana; e a natureza das escolhas que orientam a organização 
destes espaços. Estes conteúdos, em diálogo com os conceitos de experiência de John Dewey (2010) e 
Jorge Larossa Bondía (2011), resultaram na configuração do termo “curadoria de experiências" para 
caracterizar o caráter curatorial do trabalho dos educadores nos contextos mencionados. 
Palavras-chave: Arte/Educação. Educação Infantil. Experiências formativas. 

Introdução 

Ao considerarmos os aspectos estruturais do trabalho com a educação para a primeira 

infância, suas características intrínsecas e seu impacto na formação humana (CRUZ, 2005; 

PEREIRA, 2012; PIRES, 2012; VYGOTSKY, 2009), é possível estabelecermos uma série de 

correspondências entre o trabalho de educadores e responsáveis por experiências e contextos 

destinados às crianças em seus primeiros anos de vida e a atividade curatorial em contextos de 

exposições de arte; compreendendo-as como um 'dispositivo', a partir das definições de 

Michel Foucault, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben (SOUSA, 2013) pois 

 Doutoranda em Fundamentos do Ensino e da Aprendizagem da Arte pela USP. E-mail: carolpires@usp.br.1
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[…] pode-se chamar de dispositivo “qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de “capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. […] 
Estando relacionado portanto, ao próprio processo de hominização e fundamentação 
do ser. (SOUSA, 2013, p.31). 

Desta maneira, apresento neste artigo reflexões feitas a respeito dos temas citados. 

Como os mesmos são vastos e profundos, busquei estruturar estas reflexões relacionando, 

especificamente, o trabalho da curadoria de exposições de arte com as questões que 

fundamentam a concepção, estruturação e ativação de ambientes lúdicos, estéticos e poéticos 

(PIRES, 2012) em espaços de creches, que atendem crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, a partir 

das intenções e possibilidades dos educadores responsáveis por estes espaços. Em especial 

busquei abordar a qualidade das escolhas (SOUSA, 2013, p.166) que aproximam estas duas 

atividades e os objetivos que as balizam. 

1. Relações possíveis entre espaços expositivos e espaços educativos  

Através de um diálogo estabelecido entre conteúdos abordados na tese de doutorado 

de Cinara Barbosa de Sousa (2013) e conhecimentos e saberes construídos em meu caminho 

de pesquisa e atuação profissional no campo da arte/educação e primeira infância, encontrei 

relações possíveis entre o que concebemos como 'espaços expositivos' e ‘espaços educativos’

que mobilizaram reflexões no intento de melhor compreender as potencialidades e os desafios 

encontrados no campo da educação infantil na atualidade.  

Em sua gênese, os espaços que deram origem ao que atualmente conhecemos como 

“museus”, apresentam uma relação estreita e explicita com a educação e a formação humana. 

As coleções clássicas […], surgidas na Antiguidade, tem como motivo primordial de 
existência a utilidade educacional. […] O Liceu de Aristóteles (384-322 AC) e sua 
coleção de espécimes da natureza é tida como evidência estratégica de ensino. O 
modelo desta organização influenciou o museu de Alexandria (290 AC) fundado por 
Ptolomeu Philadelfo. […] Congregava escolas filosóficas e de investigação 
científicas, espaços de biblioteca, observatório astronômico, salas de trabalho e 
estudo, jardim botânico e anfiteatro. Um espaço complexo voltado a oferecer provas 
materiais para a aquisição de conhecimento. (SOUSA, 2013, p. 33) 
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No percurso de formação das instituições museológicas, podemos observar como, em 

parte significativa da história, campos de saber que hoje em dia são comumente separados - 

como as artes e as ciências - não apenas dialogavam, mas eram tratados como aspectos 

complementares da busca pela compreensão da vida e da existência. A autora cita, por 

exemplo, que "tanto as coleções da antiguidade quanto as que irão se organizar a partir do 

Renascimento tem em comum a apreciação por elementos da natureza” (SOUSA, 2013, p.34), 

não delimitando a natureza destas apreciações como de caracter estético ou científico. Ela 

também traz a referência dos “gabinetes de curiosidades” (idem, p.43) mencionando que 

significavam a representação da preocupação com a memória por um lado e, por 
outro, a tentativa de conhecer, de reordenar e de controlar o infindável poder da 
criação divina. (SOUSA, 2013, p. 35) 

Em sua tese, Souza (2013) relata que no século XVII, iniciou-se uma transformação 

nos modos de organização das coleções. "É neste período que as coleções começam a se 

tornar públicas de fato por meio da implementação da instituição museu." (SOUSA, 2013,    

p.43) e que “estas transformações vão gerar a distinção material dos gabinetes, resultando na 

separação entre os futuros museus de História Natural e Arte.” (SOUSA, 2013, p. 45)  

Tal "cisão" ocorre simultaneamente ao início da Revolução Industrial. Para Foucault 

(2007, p. 180) , é 'neste tempo classificado, nesse devir quadriculado e especializado' que a 2

linguagem deixa de comentar e dizer as coisas para que com elas sejam criadas categorias e 

taxonomia. É, portanto, à base da influencia cartesiana de uma ciência de racionalidade 

mecânica que se conduziu o surgimento de outra ordem de racionalidade voltada ao ser vivo.”

(SOUSA, 2013, p.45) Esta segmentação dos saberes neste período pode ser considerada uma 

chave para o entendimento aprofundado das origens dos formatos e escolhas (SOUSA, 2013, 

p.166) feitas para estruturar a maioria dos espaços de educação atualmente, no Brasil e ao 

redor do mundo; bem como as ações que neles ocorrem. 

 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2007. Obra da qual a 2

pesquisadora Cinara Barbosa de Sousa faz referência, através de uma citação indireta, neste trecho de sua tese. 
(SOUZA, 2013 : 48) 
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É neste contexto que se origina, no campo da educação, o sistema escolar público e 

obrigatório, inspirado e estruturado a partir de ideais a serviço da produção industrial e do 

capital e que, apesar de ter sido idealizado há mais de 200 anos, com o objetivo intrínseco de 

formar mão de obra para trabalhar nas fábricas no período da Revolução Industrial, segue 

amplamente difundido até os dias de hoje, conservando muitos de seus eixos estruturais. 

Um sistema que, ainda hoje, segue compartimentando o conhecimento em áreas 

específicas, apresentadas aos educandos de forma majoritariamente descontextualizada e 

desconectada com suas realidades. Que foca prioritariamente na formação de “competências e 

habilidades” que servem a estes propósitos, no desenvolvimento cognitivo e individual e nos 

conhecimentos exatos e técnicos; não considerando ou legitimando outras qualidades de saber 

e de inteligência (GARDNER, 1995) - especialmente as que promovem o autoconhecimento, 

o empoderamento dos sujeitos e o desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo. 

Um sistema que padronizou o ensino, ignorando as particularidades de cada povo e 

desvalorizando os saberes ancestrais e as culturas tradicionais; enfraquecendo-as 

propositalmente ao impor e legitimar apenas este ‘modelo único’, elaborado inicialmente para 

atender as necessidades da elite econômica e que, através de seu formato, buscou, e ainda 

busca, disciplinar os corpos e as mentes para que os indivíduos possam atuar como “peças 

eficientes" na engrenagem dos sistemas dominantes. 

Este modelo foi implementado e difundido não apenas na Europa, mas ao redor de 

todo o globo, a partir do movimento colonialista europeu. Apesar de suas característica, foi 

apresentado e oferecido como um “generoso benefício” às camadas sociais menos 

privilegiadas e às populações colonizadas, como um meio para sua inserção nestes sistemas. 

Souza (2013) ilustra esse ponto em sua tese quando cita que 

“[…] no Brasil colônia […] A prática museológica se inaugura com a Escola Real de 
Ciência, Arte e Ofícios (1815), que, posteriormente, sob a dinâmica educativa da 
Missão Francesa (1816), torna-se Escola Nacional de Belas Artes (1816) a qual é 
anexado o Museu Nacional de Belas-Artes na cidade do Rio de Janeiro (1837) tendo 
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o padrão francês de ensino e de normas estéticas para aquisição de obras de 
base" (CASTRO: 2009 ; LOURENÇO, 1999 ). (SOUSA: 2013, p.54-55) 3 4

Mais de duzentos anos depois, muitos dos paradigmas que fundamentaram os 

acontecimentos mencionados seguem presentes, mascarados pela grande mídia que segue 

subjugando e enfraquecendo populações. 

Para Foucault (1999, p.156) , o poder disciplinar se exerce fazendo-se invisível […] 5

como programas institucionais, como elementos que permitem justificar e disfarçar 
práticas veladas, ou na função de reinterpretar essas práticas (idem, 2000) , gerando 6

inclusive novos campos de racionalidade […] (SOUSA, 2013, p.18-19) 

Atualmente, observamos este modelo afetando a educação para a primeira infância; 

impondo ritmos e estímulos que não correspondem às características e necessidades desta 

etapa da vida, mobilizando uma escolarização precoce das crianças pequenas, privando-as de 

vivenciarem esta potente etapa da vida com plenitude e prejudicando o desenvolvimento 

integral das mesmas.  

Alguns dos fatores que colaboram para tais fatos são as atuais modificações na 

legislação, que antecipam o ingresso das crianças no Ensino Fundamental, à revelia do 

posicionamento contrário apresentado por inúmeros pesquisadores e especialistas na área; 

uma formação inicial para educadores que não contempla com qualidade a complexidade do 

trabalho com esta faixa etária e que resulta em práticas inadequadas realizadas nestes 

contextos; e a falsa crença da população, disseminada pela grande mídia, que desta maneira as 

 CASTRO, Ana Lúcia S. de. O museu - do sagrado ao segredo:  uma abordagem sobre informação museológica 3

e comunicação. Rio de Janeiro, Revan: 2009. Obra a qual a pesquisadora Cinara Barbosa de Sousa faz 
referência, através de uma citação indireta, neste trecho de sua tese. (SOUZA, 2013, p. 54 - 55)

 LOURENÇO, Maria Cecília França.  Museus acolhem moderno. São Paulo: Edusp, 1999. Obra a qual a 4

pesquisadora Cinara Barbosa de Sousa faz referência, através de uma citação indireta, neste trecho de sua tese. 
(SOUZA, 2013, p.54 - 55)

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1999, p.156. Obra a qual a 5

pesquisadora Cinara Barbosa de Sousa faz referência, através de uma citação indireta, neste trecho de sua tese. 
(SOUZA, 2013, p.18)

 FOUCAUL, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000. Obra a qual a pesquisadora Cinara 6

Barbosa de Sousa faz referência, através de uma citação indireta, neste trecho de sua tese. (SOUZA, 2013, p.19)

1734



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

crianças estarão “sendo mais bem preparadas para enfrentarem os desafios da vida e o 

mercado de trabalho.”  

2. As crianças pequenas e suas relações com os ambientes 

2.1. As características e necessidades das crianças nos primeiros anos de vida e os ambientes 

onde vivem e convivem em sua formação 

O período que corresponde aos primeiros anos de vida na Terra, muitas vezes 

conhecido por “primeiríssima infância” , relaciona-se aos primeiros contatos dos seres  7

consigo próprios nesta condição e com a possibilidade de reconhecimento de cada um dos 

componentes da sua realidade neste plano, do corpo ao cosmos.  

As crianças bem pequenas interagem com o ambiente a partir de uma relação 'estética' 

com o mesmo e com seus elementos; compreendendo o termo ‘estético' a partir de sua raiz 

grega — "aisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano de sentir a si próprio e 

ao mundo num todo integrado.” (DUARTE, 2000, p.15). 

Nesta etapa da vida, as experiências vivenciadas afetam profundamente as estruturas 

psico-físicas (CRUZ, 2005) que alicerçam a formação da personalidade das crianças, sua 

visão de mundo e relação com a vida. Por esta razão, é fundamental refletirmos sobre a 

realidade das experiências nesta fase, uma vez que elas desempenham um papel fundamental 

não apenas na formação dos sujeitos, mas na estrutura das sociedades que eles compõe. 

Em nossos primeiros anos, que correspondem à primeira infância, nós, seres 
humanos, desfrutamos de um momento em que as experiências são vividas de 
maneira única e especial no domínio dos sentidos e dos movimentos. Nossos 
sentidos estão excepcionalmente aguçados e sensibilizados e nos movimentamos 
para percebermos nosso corpo, para conhecermos suas características e 
possibilidades e para estabelecermos, pouco a pouco, uma relação consciente com o 
mesmo. (PIRES, 2012, p.261-262) 

 Primeiríssima infância: termo derivado de “primeira infância” (que comumente designa os 7 primeiros anos de 7

vida); e que corresponde aos anos iniciais deste ciclo.
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Através dos sentidos e do movimento, da percepção e da interação, as experiências 

vividas pelos pequeninos impactam a formação das bases de sua consciência (PEREIRA, 

2012), nutrindo o desenvolvimento singular de cada um a partir de suas características e 

necessidades particulares e potencializando a construção de saberes significativos para o seu 

crescimento e realização. 

Diz-nos Wallon que, entre um e três anos, o desenvolvimento atravessa um período 
sensório-motor/projetivo, isto é, sensorial e simbólico. Ele tem fome de espaço 
explorável e objetos manipuláveis, que permitam avanços da autonomia motora. 
Brincar de andar, de pular, brincar de subir e descer, de pôr e tirar, de empilhar e 
derrubar, de fazer e desfazer, de criar e destruir. Educar neste momento é sinônimo 
de preparar o espaço adequado, o espaço brincável, isto é, explorável. É também 
sinônimo de alimentar o jogo simbólico, a função simbólica em todas as suas 
manifestações. (DANTAS, 2002, p.117) 

Estas características indicam a relevância da construção consciente dos ambientes 

destinados aos pequenos, tanto em instituições formais como informais, e o potencial de 

impacto das qualidades destes ambientes na formação dos indivíduos que com ele convivem. 

Suas experiências nestes contextos, durante esta etapa singular de seu processo (contínuo e 

infinito) de desenvolvimento, formam referências fundamentais para a estruturação de seu 

corpo, de sua percepção, de sua sensibilidade e de sua consciência dos limites e 

potencialidades que balizam sua interação consigo, com o(s) outro(s) e com o mundo. 

A importância de se pensar um espaço que favoreça a infância, quando se pensa um 
futuro melhor para a humanidade, é cada vez mais evidente nos dias de hoje. A visão 
de infância que veio se alicerçando no Brasil e no mundo, se por um lado foi 
favorecida por sua crescente distinção, por outro foi sendo cada vez mais afastada de 
sua essência que, outrora anônima, permanecia mais protegida, mas hoje se expõe 
como possível usuária de serviços e consumos. (PEREIRA, 2017) 

Por isso, torna-se fundamental o cultivo de uma constante atenção para os objetivos 

que balizam as escolhas (SOUSA, 2013, p.166) feitas nestes espaços. 

2.2. Os ambientes nos contextos de creche 

Quando consideramos os espaços em contextos destinados à primeira infância, é

fundamental não estreitarmos nossa visão apenas para os ambientes físicos e palpáveis. 
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O espaço físico, concreto, e os elementos que o compõe, definem a qualidade e as 
possibilidades de experiências vividas pelas crianças, em especial nos primeiros 
anos de vida, quando os sentidos estão operando com total abertura e em sua 
plenitude, e os movimentos realizados estão construindo a relação dos pequenos, 
não apenas com seus corpos, mas também com as dimensões do mundo em que 
estão habitando. O espaço também pode ser compreendido, subjetivamente, como a 
dimensão da amplitude das experiências de cada ser, mediante suas necessidades 
singulares e, por vezes, incompreensíveis. (PIRES, 2012, p.34) 

Nesta fase, as crianças estão estruturando seus corpos, suas habilidades motoras, sua 

sensibilidade e suas capacidades para se locomoverem, interagirem, conhecerem e se 

relacionarem com o meio em que estão inseridas. Para isso é fundamental poderem desfrutar 

de espaços que favoreçam sua pesquisa corporal e sensorial a partir da possibilidade de 

movimentarem-se com liberdade e de vivenciarem o silêncio que potencializa um contato 

mais pleno com os sentidos psico-físicos (CRUZ, 2005) que fazem a mediação de sua 

consciência com a realidade concreta. 

Simultaneamente, estão construindo sentido e significado (PIRES, 2012) para suas 

experiências e com isso, formando as referências que fundamentarão sua visão de mundo e a 

essência dos paradigmas que nortearão, consciente ou inconscientemente, sua relação com a 

vida. Desta forma, ao organizarem um ambiente, é necessário que os responsáveis por estes 

espaços o façam com atenção a estas questões. 

Em contrapartida, é cada vez mais comum encontrarmos ambientem que não 

correspondem a estas necessidades e que reproduzem modelos de ensino originalmente 

desenhados para outras faixas etárias, formulados a partir das referências de uma formação  

de educadores que, na verdade é prioritariamente voltada para o Ensino Fundamental (o curso 

de Pedagogia), e que privam as crianças de movimentarem-se, de explorarem seus corpos e de 

interagirem; cobrando das mesmas uma qualidade de maturidade, controle e domínio motor 

que não apenas não corresponde à fase da vida em que se encontram, como prejudicam sua 

possibilidade de desenvolverem-se no tempo adequado.  
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3. Relações possíveis entre o trabalho de curadores de exposições e de educadores 

responsáveis pelos ambientes em contextos de educação para a primeiríssima infância 

A partir do conceito de dispositivo apresentado por Sousa (2013) em sua tese  e das 8

relações estabelecidas entre o mesmo e a curadoria de exposições, identifiquei relações 

possíveis entre as definições apresentadas acerca das atividades e dos princípios que norteiam 

o trabalho de curadores nestes contextos e do que compreendo serem as atividades e os 

princípios que norteiam o trabalho de educadores que atuam em espaços destinados à

primeiríssima infância na atualidade. 

Um dos relevantes aspectos do trabalho dos curadores, que a meu ver dialoga 

diretamente com o trabalho dos educadores citados, é sua responsabilidade por formular, 

estruturar e materializar discursos. Os curadores o fazem através da organização de 

exposições; considerando-se todas as nuances que envolvem esta ação. 

Uma das formas é aquela em que o entendimento de curadoria está relacionado à 
construção de condições de enunciação pelo dizível. A outra forma é aquela cujo o 
entendimento de curadoria está relacionado à construção de condições de 
visibilidade (formação não discursiva) pelo visível. (SOUSA, 2013, p.118) 

Assim como na atividade curatorial, há estruturações discursivas e enunciações 

claramente presentes no trabalho dos educadores, por exemplo, ao organizarem os ambientes 

onde convivem crianças pequenas; especialmente pelo caráter das interações delas com o 

espaço, já mencionado anteriormente neste texto. Se, "[…] pela curadoria se projetam 

sentidos temporários em volta dos trabalhos artísticos, submetendo-os a hipóteses e 

problematizações" (SOUSA, 2013, p.109), nos ambientes de creches estes sentidos são 

projetados através dos objetos que compõe o espaço lúdico e a maneira como são ordenados. 

Podemos considerar que a seleção dos objetos e brinquedos e a maneira como os 

educadores disponibilizam (ou não) este material, são manifestações práticas e visíveis dos 

discursos que representam as instituições ou o sistema onde estes ambientes estão inseridos; 

 Fundamentada a partir das perspectivas de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben sobre o tema.8
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bem como as escolhas feitas acerca da iluminação dos espaços, dos móveis que os compõem e 

da forma como estes são estruturados. 

Já o conteúdo comunicado a partir das interações dos educadores com as crianças bem 

como as regras (SOUSA, 2013, p.19) que balizam as condutas nestes lugares, podem 

configurar-se como exemplos de enunciações pelo dizível (SOUSA, 2013, p.118). 

A  forma como um educador relaciona-se com as crianças, mediando suas experiências 

nestes contextos, eu arrisco qualificar como uma enunciação “sensível”, dadas as 

características dos modos de interagir e se comunicar dos pequenos nesta fase. Estando com 

seus sentidos despertos e potencializados, percebem e muitas vezes absorvem grande 

quantidade de informações através destes canais e também a partir da imitação (VYGOTSKY, 

2009) das pessoas que para eles são referências; literalmente incorporando o tom das vozes, a 

expressão corporal e os trejeitos daqueles com quem convivem, a seu jeito próprio de ser e 

estar no mundo. 

Todos conhecem o enorme papel da imitação nas brincadeiras das crianças. As 
brincadeiras infantis, frequentemente, são apenas um eco do que a criança viu e 
ouviu dos adultos. No entanto, esses elementos da experiência anterior nunca se 
reproduzem, na brincadeira, exatamente como ocorreram na realidade. A brincadeira 
da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração 
criativa de impressões vivenciadas. (VYGOSTKY, 2009, p.17) 

Um outro ponto de diálogo entre o trabalho de curadores e educadores, que considero 

importante, diz respeito às escolhas (SOUSA, 2013, p.166) que balizam a prática de ambos os 

profissionais. Nos contextos tanto de um como do outro, as experiências (BONDÍA, 2001) 

promovidas poderão resultar em processos de subjetivação que impactarão a formação dos 

sujeitos envolvidos; "considerando-se o relacionamento das forças multilineares das 

instâncias do espaço interno do dispositivo” (SOUSA, 2013, p.71). 

[…] Michel Foucault procura investigar, sobretudo, modos como a subjetividade era 
produzida em várias instituições modernas como a prisão, a fábrica, o hospital ou a 
escola, por meio das forças e nos estratos das formações históricas. (SOUSA, 2013, 
p.22) 
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Um terceiro ponto é que ambas as atividades envolvem a seleção de 

“coisas" (SOUSA, 2013) e a organização das mesmas, e das relações possíveis entre elas, em 

ambientes que promovem experiências estéticas, poéticas e, em muitas ocasiões, lúdicas que, 

por sua vez, produzem "processos de subjetivação, ou seja as maneiras pelas quais os sujeitos 

irão se produzir” (SOUSA, 2013, p.75). 

4. Considerações finais: O educador como um "curador de experiências" e o "dispositivo da 

educação para a primeiríssima infância”

A partir do diálogo com os conceitos de experiência de Jorge Larrosa Bondía (2001) e 

John Dewey (2010), com meu percurso prévio de pesquisas na Academia e em atividades 

profissionais na área, e também a partir dos paralelos traçados entre as funções dos curadores 

de exposições e dos educadores da primeira infância, alcancei um entendimento da 

possibilidade de se considerar o trabalho destes últimos, os educadores, como  uma “curadoria 

de experiências”; considerando que um 

[…] componente fundamental da experiência: (é) sua capacidade de formação ou de 
transformação. É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. (BONDÍA, 2001, p.25-26) 

Sousa considera que “[…] uma das ações da curadoria: (é o) ato de escolha" (2013,   

p.166) e que "a clareza sobre a intensão curatorial começa com a consciência de que toda 

curadoria implica em um processo de poder” (2013, p.109). Desta forma, podemos 

compreender essa "ação curatorial” desempenhada por educadores nestes contextos como um 

dispositivo, por se estabelecer "como um conjunto heterogêneo, ou uma rede formada por 

discursos, instituições, regras e medidas entre o que está sendo dito (discurso) e o que está

sendo mostrado (não dito)" (SOUSA, 2013, p.19), gerando processos de subjetivação que, 

nesta etapa da vida, impactam profundamente a formação das crianças, como sujeitos, e afeta 

de maneira extremamente significativa a sociedade que estes compõe. 
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Neste sentido, pode ser chamado de dispositivo toda a rede de relações que é

estabelecida neste ambientes, a partir das escolhas (SOUSA, 2013, p.166) feitas pelos 

representantes destas instituições, fundamentadas - com maior ou menor consciência -  pelos 

paradigmas que balizam a compreensão que têm do que é necessário um ser humano 

“aprender para se formar humano”. 

No momento histórico em que vivemos, é fundamental termos consciência do impacto 

das ações promovidas por educadores nas instituições destinadas à primeira infância para a 

formação da nossa sociedade, bem como dos interesses que balizam as atuais transformações 

em nossa legislação e como estas afetam as crianças; sujeitos de direito que são. Diante do 

cenário que se apresenta, há uma necessidade urgente de reflexões acerca da natureza destes 

interesses, dos paradigmas que os mobilizam e a que servem, para que cada uma dessas 

escolhas (SOUSA, 2013, p.166) citadas possa ser feita conscientemente e, de preferência, à

serviço da vida, do bem estar e da saúde integral de todos os  envolvidos. 
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DA COMUNIDADE LGBTT AOS ARTISTAS VISUAIS MILITANTES, 
CONTRIBUIÇÕES CONTEMPORÂNEAS PARA O COMBATE A HOMOFOBIA NA 
ESCOLA  
 

OLIVEIRA, Lucas Viera de1 
ALENCAR, Rawan Carvalho2 
GOMES, Wellington Soares3 

SANTOS, Wandeallyson Dourado Landim4 
COSTA, Fábio José Rodrigues da5  

 

RESUMO 
As transformações ocorridas nos anos 60/70 do séc. XX trouxeram a pauta do dia as relações afetivas 
e práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. É por volta desse período que surgi nos Estados 
Unidos, os estudos sobre gays e lésbicas, se desenvolvem e se intensificam os movimentos em favor 
do combate ao preconceito, a exclusão e opressão aos homossexuais. A discussão se entendeu 
ampliando-se para outros campos de conhecimento como a Sociologia, a Antropologia, a Arte etc. A 
produção artística contemporânea em Artes Visuais antecedeu a problemática vivida pelo movimento 
LGBTT ampliando as possibilidades de alfabetização cultural que contribuam para o fim da 
homofobia nas sociedades ocidentais contemporâneas e suas instituições educativas como escolas, 
museus, galerias e centros culturais. Este artigo é um recorte da pesquisa de Iniciação Científica 
“Ensino de Artes Visuais e Escola sem Homofobia” vinculada a linha de pesquisa Didática do Ensino 
das Artes Visuais do Grupo de Pesquisa Ensino da Arte em Contextos Contemporâneos – 
GPEACC/CNPq. Surge no interior da Licenciatura em Artes Visuais do Centro de Artes da 
Universidade Regional do Cariri – URCA (Região do Cariri Cearense), portanto, comprometida com a 
formação inicial e continuada de professor@s em Artes Visuais em diálogo com esta mesma formação 
em âmbito nacional e internacional.  
Palavras-Chave: LGBTT; ARTES VISUAIS; ESCOLA SEM HOMOFOBIA 
 
Introdução 

 
As Artes Visuais contemporâneas antecederam a problemática vivida pelo movimento 

LGBTT e ao mesmo tempo tentaram ampliar as possibilidades de alfabetização cultural que 
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Contemporâneos – GPEACC/CNPq do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri – URCA e bolsista 
de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
4 Estudante da Licenciatura em Artes Visuais, membro do Grupo de Pesquisa Ensino da Arte em Contextos 
Contemporâneos – GPEACC/CNPq do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri – URCA e 
voluntário da pesquisa. 
5 Professor Associado do Departamento de Artes Visuais, Líder do Grupo de Pesquisa Ensino da Arte em 
Contextos Contemporâneos – GPEACC/CNPq do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri – URCA. 
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contribuísse para o fim da homofobia nas sociedades ocidentais contemporâneas e suas 

instituições educativas como escolas, museus, galerias e centros culturais. 

Este artigo é um recorte da pesquisa de Iniciação Científica “Ensino de Artes Visuais e 

Escola sem Homofobia” vinculada a linha de pesquisa Didática do Ensino das Artes Visuais 

do Grupo de Pesquisa Ensino da Arte em Contextos Contemporâneos – GPEACC/CNPq. 

Surge no interior da Licenciatura em Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade 

Regional do Cariri – URCA (Região do Cariri Cearense), portanto, comprometida com a 

formação inicial e continuada de professor@s em Artes Visuais em diálogo com esta mesma 

formação em âmbito nacional e internacional.  

A pesquisa encontra na a/r/tografia (IRWIN, 2008) as bases conceituais e 

metodológicas favoráveis por se tratar de uma pesquisa sobre artes e, especificamente, sobre o 

Ensino de Artes Visuais e suas contribuições para o desenvolvimento de ações educativas que 

incorporem como conteúdos de aprendizagem a produção artística que trata de temáticas 

pertinentes a comunidade LGBTT e, especificamente, gay como estratégias para combater a 

Homofobia no interior das escolas e, também, de outras instituições de natureza educativa. 

Estas ações devem considerar tanto leituras e interpretações de imagens da arte produzidas 

por artistas gays como assegurem experimentações que criem “um momento imaginativo ao 

teorizar ou explicar os fenômenos por meio de experiências estéticas que integram saber, 

prática e criação” (IRWIN, 2008, p. 94). 

Por se tratar de uma pesquisa sobre artes (ZAMBONI, 2006) com ênfases na formação 

inicial e continuada d@ artista/professor@/pesquisador@ e nos amparando em Freire (1989) 

que acredita que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, nos resultaria equivocado 

que na formação inicial de professor@s ou mesmo na atuação d@s professor@s de artes 

visuais as metodologias de ensino prescindam da imagem como representação da leitura do 

mundo. O que pretendemos é que as imagens que os artistas produzem sobre a temática 

LGBTT se façam presentes na formação estético/artística d@s estudantes.  

Neste sentido, “o que se pretende pesquisar, realmente, não são os homens, como se 

fossem peças anatômicas, mas seu pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de 

percepção sobre esta realidade, e sua visão do mundo, mundo no qual se encontram 

envolvidos seus temas geradores” (FREIRE, 2003, p. 117). 
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Temos história, trajetórias, lutas e conquistas 
 

Segundo o G16 (2016) “a cada 28 horas um homossexual morre de forma violenta no 

Brasil” e que na primeira metade do ano de 2016, foram assassinados 132 homossexuais no 

país. Ainda de acordo com o portal de notícias no ano de 2015 o Disque 100 recebeu quase 

2000 denúncias de agressões contra gays. Os números da violência colocam o Brasil como o 

país onde mais se mata homossexuais em relação a outros países do mundo. 

Os números a cima podem parecer irrelevantes para algumas pessoas que ignoram o 

fato de que, tanto as agressões, quanto a morte de homossexuais se caracterizam como formas 

de demonstrar que a não heterossexualidade deve ser eliminada do convívio social, 

reafirmando discursos e práticas normativas de um modelo de sociedade que não tolera outras 

práticas sexuais. 

De acordo com Hiro Okita (2015), no livro Homossexualidade: da Opressão à 

Libertação, a homossexualidade foi tratada até os anos 90 do século passado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como uma doença mental. No Brasil até pouco tempo o extinto 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Nacional), hoje Instituto Nacional do Seguro 

Nacional - INSS, utilizava a expressão “doente” como código para identificar homossexuais. 

 Curiosamente no Brasil o Conselho Federal de Psicologia, antecipou-se cinco anos 

antes da OMS, deixando de classificar a homossexualidade como desvio sexual, e a parti do 

ano de 1999 adotou como regra que a orientação sexual dos pacientes não deveria ser 

considerada como doença, distúrbio ou perversão, portanto, não havendo cura para a 

orientação sexual das pessoas. Em 2011 o Supremo Tribunal Federal autorizou a União 

Estável de Casais Homossexuais e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça obrigou todos os 

cartórios do país a realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo e o cartório que se 

negue sofrerá medidas disciplinares. 

No entanto, desde o ano de 2006 tramita no Senado Federal o PL 122/2006 que trata 

da criminalização da homofobia. Este projeto poderá contribuir para retirar o Brasil da 

liderança mundial em crimes contra homossexuais e combater a homofobia em todo território 

nacional. E os números da violência contra LGBTT’s tem nas escolas encontrado abrigo 

                                                
6 Site de notícias da rede Globo de televisão. 
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como destaca a Empresa Brasil de Comunicação (2016) ao divulgar pesquisa realizada pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que constatou que “32% dos homossexuais 

sofrem preconceito dentro das salas de aula tanto verbais quanto físicos e que @s educador@s 

demonstram não saber lidar com as agressões. 

  A Empresa Brasil de comunicação, além de divulgar pesquisa da UFScar, também 

noticiou dados de outra pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Educação no ano de 

2013. A pesquisa entrevistou 8.283 estudantes na faixa etária de 15 a 29 anos no ano letivo de 

2013, em todo o país, e os dados revelaram que 20% dos alunos não querem ter colegas de 

classe homossexual ou transexual.  

Os dados acima são contraditórios se considerarmos que as transformações ocorridas 

nos anos 60/70 nas sociedades ocidentais trouxeram a pauta do dia as relações afetivas e 

práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. É por volta desse período que surge nos 

Estados Unidos, os estudos sobre gays e lésbicas, se desenvolvem e se intensificam os 

movimentos em favor do combate ao preconceito, a exclusão e opressão aos homossexuais. 

Podemos dizer que a noite de 28 de junho de 1969 (Fig. 1), quando a polícia invadiu o 

bar Stonewall é o marco histórico do surgimento do movimento gay em New York e 

provocou, desde então, mudanças significativas em relação a comunidade LGBTT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) tanto nos Estados Unidos quanto em diversos 

países. Este fato fez surgir a Frente de Libertação Homossexual, uma organização política 

composta por homossexuais que participaram do confronto juntamente com outros que 

aderiram à causa. “Antes da existência de um movimento de libertação homossexual 

militante, existia um tabu universal de que a homossexualidade não era tópico para uma 

discussão séria”. (OKITA, 2007, p. 21). 

 
Fig. 1: This photograph appeared in the front page of The New York Daily News on Sunday, June 29, 

1969, showing the "street kids" who were the first to fight with the police. 
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Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Stonewall_riots 

 
Os debates e a luta, fez surgir uma consciência e uma nova percepção em relação aos 

homossexuais rompendo com parte do imaginário depreciativo sobre eles, durante a década 

de 1970. O número de pesquisas sobre a sexualidade cresceu na década de 1980, por causa da 

epidemia de AIDS. A princípio, foi atribuído equivocadamente, como uma doença ligada aos 

homossexuais, o que provocou uma reação imediata, renovando e intensificando a homofobia 

e a discriminação. “(...) além de viverem com a incerteza permanente em relação à cura da 

doença, convivem com as reações de medo, de ódio e distanciamento de amigos e familiares 

quando se descobrem portadores do vírus” (FILHO, 2007, p. 32). 

Por conta da vinculação DST/AIDS grande parte das pesquisas relacionadas aos 

homossexuais se concentraram na área da saúde. No entanto, a discussão se estendeu 

ampliando-se para outros campos de conhecimento como a Sociologia, a Antropologia, a Arte 

etc. Artistas como Gilbert e George (Reino Unido), Felix Gonzalez-Torres (USA), José 

Leonilson (Brasil), entre tantos outros, enxergaram a possibilidade de incorporar a AIDS 

como tema de seus trabalhos questionando as perdas (de parentes e amigos) causadas pela 

doença e alguns por terem sido contaminados pelo vírus (Fig. 2). 

 
 

Fig. 2: Portrait of Ross, by Felix Gonzales-Torres. November 26, 2011 
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     Fonte: http://hilobrow.com/2011/11/26/felix-gonzalez-torres/ 

                                   
As ações lideradas por ativistas, militantes e apoiadores fez com que o movimento 

tomasse grandes proporções e se consolidasse em diversos países. Essas lutas estão associadas 

a direitos iguais, união civil. Dessa forma, “a ação política empreendida por militantes e 

apoiadores torna-se mais visível e assume um caráter libertador. Suas críticas voltam-se 

contra a heterossexualização da sociedade”. (LOURO, 2001, p. 543). 

 
Estudos sobre Gays, Lésbicas e o Movimento LGBTT 

 
A partir da década de 80, expandiram-se as discussões sobre essa questão no Brasil. 

Ganhou mais visibilidade, principalmente, através dos grupos de pesquisa e universidades que 

acabam tendo a temática como objeto de estudo, sobretudo, fundamentado nos estudos de 

teóricos como Michel Foucault, importante ativista do movimento LGBTT internacional. 

Neste contexto, nas Artes Visuais, artistas realizam trabalhos (do desenho a 

performance) problematizando questões relativas a comunidade LGBTT. Hoje nos deparamos 

com uma infinidade de imagens produzidas por artistas militantes do movimento e estes 

trabalhos estão adentrando as principais mostras de artes do mundo como é o caso da Bienal 

de São Paulo que em sua 31ª Edição (2014) dedicou espaços a artistas como o filósofo/artista 

Giuseppe Campuzano e seu Museo Travesti del Peru (Fig. 3) e Yeguas del Apocalipsis - As 

Duas Fridas, de Francisco Casas e Pedro Lemebel/Chile (Fig. 4). 

 
         Fig. 3: Museo Travesti del Peru 
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Fonte: http://www.31bienal.org.br/pt/post/1543 

 
  Fig. 4: As Duas Fridas, de Francisco Casas e Pedro Lemebel/Chile 

 

 

 

 

 

 
 

 

      
     
Fonte: http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/ 

 

A produção artística contemporânea vem somar à luta incansável d@s que estão 

diretamente empenhad@s em reconceitualizar a visão pejorativa e depreciativa sobre a 

comunidade LGBTT e, principalmente, gay. Sendo assim, as Artes Visuais assumem papel 

relevante quando seus criadores se propõem a tratar de temas tão delicados e as lançam aos 

olhos de uma sociedade conservadora. “(...) as representações também podem ser 

consideradas o meio pelos quais os indivíduos, grupos e instituições manifestam suas ideias e 
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suas percepções de mundo, sua imaginação a fim de estabelecer uma relação de comunicação 

(...)”. (SILVA, 2008, p. 03). 

Ao longo da história da arte muitos trabalhos foram elaborados por artistas que se 

dispuseram a retratar, entre tantos motivos, a vida íntima, a sexualidade (homossexualidade) e 

gêneros através dos meios expressivos mais tradicionais até os recursos atuais mais avançados 

tecnologicamente. No entanto, nem todas essas imagens têm ou tiveram uma ampla 

veiculação.           

Elas dificilmente, ou nunca chegam até nós, mesmo nos lugares onde deveriam estar, 

como por exemplo: nos livros didáticos ou nas aulas de artes visuais. Não é à toa que pouco 

nos chegam informações ou registros imagéticos, de trabalhos que abordem como temática a 

homossexualidade. A não ser alguns produzidos nas últimas décadas e expostos em razão das 

mudanças e transformações em alguns países como Portugal, Espanha, França, Alemanha, 

Bélgica, Estados Unidos entre outros. 

 
Gay Art, Queer Art 

 
No movimento artístico denominado Gay Art ou Queer Art7 encontramos três 

vertentes que se sobressaem: arte erótica (com ênfases no homoerotismo), arte conceitual e 

arte contextual (com ênfases nas pautas do movimento LGBTT).  Na arte erótica 

apresentamos artistas como Fernando Carpaneda (Brasília/Brasil-Nova York/USA – Fig. 5), 

Paul Cadmus (Nova York/USA – Fig. 6), Pierre et Gilles (França – Fig. 7). Tanto a arte 

conceitual quanto a arte contextual destacamos os artistas Leonilson (Brasil – Fig. 8), Sergio 

Augusto (Brasil – Fig. 9) e Steve Walker (Canadá – Fig. 10). Estes artistas e imagens de seus 

trabalhos são alguns dos que foram catalogados pela pesquisa e trazidos como sugestão para 

este artigo. 

 
Fig. 5: Bolsonaro’s sex party – Fernando Carpaneda. Nova York, 2011 

 

                                                
7A Queer Art é identificada como um movimento artístico não reconhecido oficialmente, que se potencializou a 
partir da década de 1980, no continente europeu e nos Estados Unidos. Traz em suas representações questões de 
cunho homossexual relacionado à arte conceitual, contextual e erótica. 

1750



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: http://muquedepeao.blogspot.com.br/2011/05/ 
 

Fig. 6: Manikins, 1951. Egg tempera on paper 

 
Fonte: http://www.dcmooregallery.com/artists/paul-cadmus?view=slider 

 
   Fig. 7: Pierre et Gilles, 'Saint Sébastien de la Guerre', 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.artsy.net/artwork/pierre-et-gilles-saint-sebastien-de-la-guerre 
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        Fig. 8: Sob o peso dos meus amores, 1990 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 
 
Fonte: http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/leonilson.html 

 
Fig. 9: gravida, 2015, série de 9, mista sobre papel 30x17cm, fotografia, manipulação digital, 

dimensões variadas 

Fonte: http://www.augustosergio.com/homem-desconhecida-gravido.html 

 
Fig. 10. Last january, world famous Toronto gay. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://bettermost.net/forum/index.php?topic=49930.50 
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Considerações 
 
Responsáveis pelas suas criações @s artistas têm o poder de elaborar imagens e criar 

objetos que serão expostos ao público, e estes, carregam em si um conjunto de elementos que 

constituem um discurso visual.  

A arte contemporânea tem o propósito de causar dúvidas, provocar, inquietar e 

desestabilizar a estrutura enrijecida e imposta culturalmente. “(...) já não busca mais o novo, 

nem o espanto, como as vanguardas da primeira metade deste século, mas sim querem propor 

o estranhamento ou o questionamento da linguagem da qual se utiliza e de que forma sua 

leitura é feita ou compreendida”. (BENDO, 2010, p. 53) 

A arte contemporânea permite uma abertura de criações que agregam pluralismo 

cultural. Transitar por territórios variados, abstração extrema, incorporação e mescla de 

elementos do presente e do passado, bem como o trabalho coletivo ou em duplas de artistas 

(Fig. 11), são algumas das características dessa arte. “Pares e grupos de artistas, como Gilbert 

& George, trabalham juntos para desafiar o mito heroico do gênio individual, dando ênfase, às 

vezes, nos defeitos mais correntes.” (EFLAND, FREEDMAN, STUHR, 2003, p. 67). 

 
Fig. 11: Naked Eye. 1994 

 
Fonte: http://www.tate.org.uk/art/artworks/gilbert-george-naked-eye-t07493 

 
 O Ensino de Artes Visuais contemporâneo deve ampliar o acesso d@s estudantes as 

diferentes imagens da arte e, principalmente, as imagens que tratam da condição humana em 

nossa pós-modernidade/mundo. Neste sentido, este artigo espera oferecer em linhas gerais 

contribuições para que @s professor@s de artes visuais organizem seus projetos de trabalho 
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incorporando essas imagens e provoquem o debate em defesa da vida e de uma sociedade 

livre de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e violência.  
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DANÇA DAS MÁSCARAS: UMA EXPEDIÇÃO AOS ENSINOS E AS 
ARTES DE ÁFRICA NO ÂMBITO DO PIBID BELAS ARTES DA 

UFRRJ. 
 

Talita Souza dos Reis Gonçalves 1 - UFRRJ 
Bruno Matos Vieira 2 - UFRRJ 

 
 

Grupo de Trabalho em Ensino (GT-3) 
 
Resumo 
No dia 09 de novembro de 2016, o subprojeto PIBID Belas Artes da UFRRJ participou do III 
SIPIBID3  intitulado “Formação de Professores no PIBID: Educação & Direitos Humanos”, no CAIC 
Paulo Dacorso Filho, em Seropédica (RJ), apresentando a oficina “A produção de painéis artísticos por 
meio da contação da história Bruna e a galinha D’Angola”4. Esta atividade teve como objetivo geral 
proporcionar uma vivência estética com base no imaginário da arte africana e da arte afro-brasileira, 
relacionando-se com a história “Bruna e a Galinha D’angola”, em benefício da criação de um espaço 
imagético coletivo. A proposta teve como inspiração o dia da Consciência Negra, que é comemorado 
em homenagem à luta de Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro. A ideia foi proporcionar aos 
participantes a exteriorização de suas expressões, criando formas, composições e objetos próprios que 
pudessem gerar a criação de novas histórias. Assim sendo, intentamos, neste texto, apresentar e 
discutir as ações realizadas nas oficinas de Serigrafia, Modelagem em argila e trabalhos em papéis 
realizados no evento. 
Palavras-chave: PIBID. Arte afro-brasileira. Arte africana. 

Introdução 

No dia 09 de novembro de 2016, o subprojeto PIBID Belas Artes da UFRRJ 

participou do III SIPIBID intitulado “Formação de Professores no PIBID: Educação & 

Direitos Humanos”, no CAIC Paulo Dacorso Filho, em Seropédica (RJ), apresentando a 

oficina “A produção de painéis artísticos por meio da contação da história Bruna e a galinha 

D’Angola”. Esta atividade teve como objetivo geral proporcionar uma vivência estética com 

base no imaginário da arte africana e da arte afro-brasileira, relacionando-se com a história 

                                                 
1 Bacharel em História UERJ; Discente do curso de Licenciatura em Belas Artes da UFRRJ. 
2 Doutor em Ciências com área de concentração em Educação, Gestão e Difusão em Biociências. Licenciado em 
Educação Artística (Artes Plásticas) pela UFRJ. Professor Adjunto III do Departamento de Teoria e 
Planejamento de Ensino/ Instituto de Educação/ UFRRJ. Coordenador do PIBID Belas Artes da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: bonomatos@gmail.com. 
3 Seminário Interno do Programa Institucional de Iniciação à Docência da UFRRJ. 
4 A oficina contou com a participação dos seguintes bolsistas: Tamiris Oliveira dos Santos, Talita Souza dos Reis 
Gonçalves, Patricia Karla Mendes Vieira, Janete Barbara da Silva Fogliano, Ademilson de Oliveira Cezário, 
Bianca da Silva Maranhão, Daelma de Azevedo Xavier, Islanda Larissa Ferreira da Silva, Gabriela de Souza 
Nolasco Sylvestre e Marcos Vinicios Mota de Araujo. Os alunos do CAIC, na oficina, eram em torno de 15. 
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“Bruna e a Galinha D’angola”, em benefício da criação de um espaço imagético coletivo. A 

proposta teve como inspiração o dia da Consciência Negra, que é comemorado em 

homenagem à luta de Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro. A intenção foi 

proporcionar aos participantes a exteriorização de suas expressões, criando formas, 

composições e objetos próprios que pudessem gerar a criação de novas histórias. 

Ao sermos desafiados a pensar em um trabalho com finalidades históricas e artísticas, 

calcadas em uma temática que ao longo do tempo foi velada e que, em certa medida,  ainda é 

pouco explorada no cenário educacional5, tornando-se alienada para maioria dos brasileiros, 

nosso ponto de partida consistiu em buscar nas próprias esferas do pensamento, isto é, nos 

costumes e geografias africanas, o sentido e articulação para obtermos respostas que as 

revelassem dentro do contexto de ensino e aprendizagem. 

Assim sendo, procuramos descortinar um continente que produziu saberes, a fim de 

que, nesse processo (e posteriormente a ele), os estudantes pudessem perceber e se relacionar 

com a arte a partir de suas experiências e do uso de materiais. As crianças foram envolvidas 

em uma ambientação harmoniosa ao sistema de símbolos africanos e africanos em solo 

brasileiro, os quais puderam conhecer e experimentar. Sobretudo, despertamos nelas os 

caminhos e veredas para obter mais respostas. 

Discussão 

Lançamos para a África um olhar investigativo sobre determinadas atividades 

antrópicas e naturais, extraindo os princípios que versariam nosso trabalho. Foi este, no 

primeiro momento da oficina, o papel mediador das performances ritualísticas expressadas 

pelas máscaras africanas (Figura 1). Aqui, “a máscara aparece como um objeto de arte teatral, 

donde a gesticulação vai caracterizar o personagem representado’’ (DELANGE 1967, pp; 2-3 

apud LEME, 2003). Em função dessa linguagem ritualística, apresentamos os povos Dogons 

(Mali), Cockwe (Angola), Mbundo (Angola), Gelédes (Nigéria) e Zambiapungas (do 

folguedo afro-brasileiro na Bahia) dentro de um cortejo musicalizado por instrumentos de 
                                                 
5 Mesmo com a promulgação das leis nº 10639/03 e nº 11645/08, a presença das temáticas da cultura africana e 
afro-brasileira não têm sido abordadas de maneira qualitativa na educação básica. Em recente pesquisa, 
Rodrigues (2016), ao discutir a presença do Eurocentrismo e Colonialidade no ensino de Arte Carioca, afirma 
que os conteúdos referentes à arte africana e afro-brasileira ainda são desvalorizados atualmente, inclusive nos 
currículos dos cursos de formação de professores. 
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origens africanas, a exemplo da percussão e do berimbau (Figura 2). Assim sendo, nesse 

primeiro encontro estético,  proporcionamos a visão das máscaras e dos seus significados, 

considerando suas variações6 de forma e conteúdo. 
 

Fig. 1. Diferentes representações das máscaras africanas elaboradas pelos bolsistas por materiais plásticos 
diversos. São elas em ordem a partir da esquerda: Cockwe (Angola), Dogon (Mali), Zambiapunga 

(Brasil),Mbundo (Angola), a ‘’Kanaga’’ Dogon (Mali), Cockwe (Angola), Mbundo (Angola),  Gelédes 
(Nigéria), Dogon (Mali), Géledes (Nigéria). Em destaque uma máscara Zambiapunga (Brasil). 

 

 
Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

 
Fig. 2. Cortejo de máscaras 

 
Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

 
 

                                                 
6 Para Boas (2015, p. 122): “A principal conclusão a que podemos chegar é a de que a uma mesma forma podem 
ser atribuídos significados diferentes, que a forma é constante, e as interpretações, variáveis, não apenas tribais, 
mas também individuais Pode demonstrar-se que essa tendência não é exclusiva do domínio da arte, mas está 
também presente na mitologia e em cerimoniais, e nesses casos a forma exterior subsiste, enquanto as 
interpretações são muito diferentes.”  
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O segundo momento da oficina tratou da transmissão oral no processo da educação 

africana intermediada pela figura do Griot (Figura 3), que contava a história “Bruna e a 

galinha da Angola”,7 da autora Gercilga Almeida de Pallas (2003), por meio da relação e 

ressignificação de objetos da cultura material, também de origem africana. Os elementos 

utilizados nessa contação de história foram: a Abayomi, uma boneca feita de retalhos e nós, 

representando Bruna; sementes; galinhas da Angola de cerâmica; e um panô (Figura 4). Além 

destes itens, a narração da história contou com a sonoplastia da calimba. 
 

Figura 3. Griot. 

 
Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Bruna e a galinha da Angola, da Autora Gercilga Almeida de Pallas (2003), conta a história das relações 
afetivas e culturais estabelecidas entre neta, no caso, Bruna, e sua avó, Nana. A matriarca de origem africana 
aparece como pessoa que transmite histórias e a arte africana através da galinha da Angola presente no “pano” 
trazido também por ela da África. A partir do sonho e do imaginário, Bruna aprenderá a modelar em argila sua 
própria galinha da Angola e, para sua surpresa, terá o mesmo animal de estimação. Junto à galinha “Com 
Quem”, fará novas amizades, unida às descobertas sobre suas origens, acrescentada ao novo hábito, agora 
coletivo, da pintura em tecidos e casas inspirada nos “panos”.  

1758



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
Figura 4. Panô. 

 
  Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

 

 

Incluímos o uso de elementos culturais que iam além dos universos encontrados no 

conto, tal qual a diversidade e importância humana da flora abrangendo a lótus, que nascia no 

Rio Nilo, encontrada na iconografia egípcia; os Baobás, de Madagascar, lembrando também 

sua participação no livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry (1943); os padrões 

encontrados em tecidos africanos, como no panô; e a argila utilizada na figura da galinha 

retratada. Foram estes os objetos reinterpretados, no fazer artístico, pelas linguagens 

pictóricas da escultura e da serigrafia, numa perspectiva a exemplo da fala de Claude Levi 

Strauss: 
(O artista) é alguém que ambiciona antes o objeto que a linguagem (...). Ele está 
diante de um objeto e, verdadeiramente, em face dele, há uma extração, uma 
aspiração, que faz desse objeto, que era um ser de natureza, um ser de cultura; e é 
nesse sentido que (...) o tipo mesmo de fenômeno pelo qual se interessa o etnólogo, 
isto é, a relação e a passagem da natureza à cultura, encontrada na arte uma 
manifestação privilegiada (apud GONÇALVES, 2015, p.10). 

 
 
Ao estabelecermos esse encontro da África e seus ecos no Brasil, além de tornar 

visíveis as sociedades e suas categorias artísticas, que muitas vezes não são sugeridas ou 

consolidadas pelo sistema de Arte, elencamos as culturas primitivas8, também consideradas 

assim por não portarem escrita, como “primordiais no que tange a compreensão de sistemas 

                                                 
8 Entendemos que historicamente o termo primitivo foi usado para reforçar o preconceito e a inferiorização 
sofrida por determinadas culturas. Ressaltamos, porém, que essa não é a nossa visão. 
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fundamentais para o pensamento psicológico, cultural de todas as épocas e da pluralidade de 

acontecimentos psicológicos e históricos” (BOAS, 2015, pp. 7-8). Nesse mesmo raciocínio 

ontológico, pretendíamos enxergar o outro, seus valores, seus signos e as suas práticas, bem 

como o potencial plástico desses objetos, sem que estigmas atrapalhassem o estabelecimento 

desse diálogo enquanto cultura. 

Inicialmente fizemos o uso das máscaras9 que refletissem identidades visuais 

africanas, o conhecimento e memória que traziam a versatilidade de seus ritos10, valores e a 

realidade mítica intensa que nelas são imbuídas. Trabalhamos com diferentes povos, seus 

motivos realistas, geométricos ou zoomórficos que guardavam funções distintas, tal qual nas 

palavras da literatura de Belivacqua & Silva (2015, p.13): “se eficazes ao bom funcionamento 

de um ciclo se tornam belas para algumas dessas culturas”. Exploramos principalmente as 

sociedades, como os Dogon das Falésias de Bandiagara, no Mali, com sua dança funerária 

das máscaras, a exemplo da Kanaga, que, dentre outras interpretações, inicialmente 

representaria o passado mítico, o pássaro Kommolo Tebu, que ao ser capturado é por seu 

caçador reproduzido em forma na máscara.  
 

O rosto com traços geométricos da máscara Kanaga’, representaria o deus criador, 
de quem procedem os acontecimentos que levaram à edificação das bases da 
sociedade. A constituição da máscara, como a cruz de Lorena, evocam 
simbolicamente esses acontecimentos míticos. As máscaras figurativas representam 
ora animais da savana, ora pessoas. As máscaras zoomórficas querem dizer que os 
Dogon foram caçadores antes de serem cultivadores, e celebram a aliança entre os 
animais (gêmeos dos homens) e os primeiros ancestrais (DELANGE, 1967, pp. 2-3 
apud LEME, 2003, sp.).  

 
   

Debruçamos-nos também sobre estudo das máscaras Geledés. Estas são utilizadas nos 

rituais por homens, uma vez que as mulheres Iorubas são consideradas mães detentoras dos 

segredos ancestrais da natureza, os quais são essenciais à continuidade da vida, e, por isso, 
                                                 
9 As máscaras na ótica africana é tudo o que cobre o corpo haja vista também os atavios; Estas peças foram 
construídos pelos bolsistas segundo processos criativos, materiais e técnicas diferenciados, pensando além disso 
na natureza reciclável, com o intuito de se aproximar aparentemente dos elementos naturais e feições faciais 
empenhados por cada um desses povos formalmente nas máscaras. 
10 De acordo com Belivacqua & Silva (2015, p.26): “As máscaras podem representar seres mitológicos nas 
formas estilizadas de aves, bovinos, caprinos, humanos e ainda variações que mesclam as formas animais com 
humanas ou formas sobrenaturais da criação mítica(...). Basicamente, o uso de máscaras na África está associado 
desde a representação teatral em festividades comemorativas até aos ritos fúnebres, agrários, iniciáticos, entre 
outros usos.” 
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elas possuem prestígio e temor. Esta expressão foi trazida para o Brasil por africanos 

escravizados, configuradas em releituras11, observando as diferenças entre rituais rurais e de 

ancestralidade, como o folguedo que mistura medo, alegria e diversão: o Zambiapungas 

(Figura 5), na cidade baiana de Nilo Peçanha. 

 
Figura 5. Máscara inspirada no folguedo afro-brasileiro Zambiapungas. 

 
  Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

 
Após esses dois momentos iniciais, adentramos, na oficina, em outra perspectiva da 

sabedoria do homem africano, constituída na herança da tradição oral entoada como memória 

viva de criação e de destruição atrelados à unidade cósmica em que tudo é solidário, a 

exemplo do comportamento do homem com o que o cerca, seja mineral, vegetal, animado ou 

social, em ritual variando etnicamente. Em “A tradição viva” (1980), o escritor nascido no 

Mali, na terra dos Dogons, Amandou Hampate Bá, fala dos tradicionalistas doma que utilizam 

os conhecimentos da vida como potenciais a serem empregados praticamente, gerando, assim, 

aprendizados. Para os doma as ciências das águas, da terra ao serem oralizadas ganham 

encanto e também caráter sinestésico sugerindo percepções de cheiro, toque e audição. O 

autor nos diz sobre povos envoltos à importância da integralidade moral do testemunho e da 

ligação à palavra proferida onde a escrita não é comum. 

                                                 
11 Disponível em Caretas e Zambiapunga - Bahia Singular e Plural: <https://www.youtube.com/watch?v=Mzg-
J9scGqw> Acesso em 23/11/2016. 
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 Assim, ao escolhermos um conto que falava de uma criança de origem africana, 

procuramos levar até as crianças essa concepção de conhecimento explicando como e o 

porquê, introduzindo o provérbio que na África costuma-se dizer: “Todos os dias o ouvido 

ouve aquilo que não ouviu’’(HAMPETE BÁ, 1980, p.209); passando a noção de que, quando 

falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à tradição oral, esta que é a 

memória viva da África e patrimônio cultural da humanidade, que para muitos povos 

africanos é considerada um dom divino, cujo saber envolve magia, bom ou mau 

comportamento e também a aprendizagem não sistematizada. Por exemplo, como Hampete 

Bá (1980) nos explica: um ancião ao caminhar na mata com os ouvintes e ao encontrar um 

formigueiro terá a oportunidade de transmitir conhecimentos diversos; ele poderá falar de 

biologia, sobre as leis que regem a vida daquele ser e até mesmo como é a solidariedade na 

vida em comunidade. Ou um tecelão que ao tecer sempre relembra como seu ofício começou 

ao compará-lo ao trabalho das aranhas.  

Pronunciar palavras é então um ato criativo, experimentado com seriedade pelas 

pessoas, de forma viva, por permitir a imaginação das cores, do cheiro, das texturas e do peso. 

Por fim, acrescentamos outro modo em que a oralidade é desenvolvida e recebida de forma 

recreativa na figura mais livre, criativa e lírica, do contador de histórias, o nyeebe, conhecido 

pelo nome francês griot, personalidade que percorreria impérios e as sociedades. Este iniciaria 

o conto sonorizado pela calimba como a influência de um instrumento musical que também é 

um de seus atributos de comunicação com o invisível e que usa seu dom da fala para 

descrever toda uma cena de “modo trazer ao presente um evento passado com o qual todos 

participam’’ (HAMPETE BÁ,1980, p. 215). 

Embasamos, portanto, experiências autóctones africanas de acordo com a leitura que 

fizeram da educação e sua assimilação dispensada por toda a vida, que encontra ainda na 

leitura de Amandou Hampate bá a seguinte conclusão: “Aquilo que se aprende na escola 

ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento herdado da 

tradição oral encarna-se na totalidade do ser” (HAMPETE BÁ,1980, p.199). 

E mesmo a expansão islâmica adaptou-se a tradição africana quando esta não violava 

seus princípios fundamentais, explicadas a luz da revelação corânica (HAMPETE BÁ,1980, 

p.215). O que assegurava a coesão social mesmo em face da problemática da ruptura da 
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transmissão devido às colonizações e à educação moderna europeia. Hoje surge o trabalho de 

coleta para que esta tradição não desapareça tendo em vista a presença de novas mentalidades. 

Como já explicitado, no curso de nossa apresentação utilizamos essas construções 

sistematicamente, como objetos de fruição artística das crianças alargando a compreensão 

sociocultural dessas sobre o conteúdo, acentuados por formas transversais como a botânica, os 

têxteis e a modelagem, exibidos por imagens ou utensílios de que retiramos histórias e cujas 

estratégias para os desdobramentos artísticos abordaremos adiante. Em analogia com a 

história, a argila (matéria prima da cerâmica) permitia a criação assumindo as formas dos 

conteúdos que tínhamos percorrido: os Baobás; a galinha da Angola; as máscaras de acordo 

com a memória, mas também com a linguagem peculiar e livre que trazia cada estudante na 

manipulação flexível e segura que o barro proporciona aos seus construtores. 

Produzimos flores de pano observando a vegetação áreas biogeográficas diferentes 

como o norte da África, a lótus de uma região fluvial a exemplo do Nilo, as savanas como os 

Baobás e a desérticas como as encontradas em Namaquiland. Com ajuda da serigrafia (Figura 

6) pudemos estampar alguns padrões como as do Kente, tecido do Reino Asante em Gana12 . 

Nessa cultura seus padrões representam provérbios assim como as cores simbolismos. 

 
Figura 6. Produção da Serigrafia. 

  Fonte: Arquivos do PIBID Belas Artes/ UFRRJ 2016. 

                                                 
12  Santos (2008, pp.92-104) explica em sua dissertação que: a atividade de cada mestre que ao criar o pano 
dava-lhes um nome que a partir dali poderia ser usado, como uma mensagem de quem está usando para o local 
ou para uma pessoa. A padronagem do tecido Adwin Asa (imagem que utilizamos em aula) é um símbolo da 
“criatividade, do domínio, da inovação e de uso da realeza’’. Outras temáticas como o perdão e a tolerância, 
multiplicação da humanidade também são abordadas no ‘’Kente’’. O tecido foi acentuado como ato político ao 
ser doado para ONU em 1960 indicando que Gana havia conquistado lugar ao participar desse conselho mundial. 
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Desse modo, passamos de uma imagem negativa, um conhecimento vago e distorcido 

sobre o continente, a outro modo de percebê–lo; estendendo o horizonte de crianças de 

Seropédica do que é a África além das desastrosas consequências coloniais de conflitos, fome 

ou doenças, mas também na construção de imaginários e conceitos ideológicos que a elas 

foram mostrados. Benedict Anderson (1993) fala a propósito do poder e duração maior que 

tem a imaginação até mesmo face à força ao criar inverdades sobre o outro, qualificar seus 

objetos e apropriar-se da terra (espaço), a fim da legitimação geopolítica e econômica cujas 

repercussões aliadas à memória coletiva perduram, tomando hoje a atenção de nossos estudos 

e nos tornando como cientistas humanos também produtores de sistemas sociais.  

Em suma, desenhamos uma aula em que vários momentos do conhecimento africano 

puderam se distinguir e se afinar. Mediante a pesquisa encontramos infinitas possibilidades de 

diálogo que puderam ser desenvolvidos, inúmeros deslocamentos e debates históricos 

suscitados sobre seus processos endógenos e de relações externas, com o oriente, ou seus 

reinos antigos complexos para além do Egito alguns como Gana, Mali, Etiópia, Kush; as 

civilizações nômades, as importantes dimensões das rotas comerciais e contatos culturais, a 

incorporação do Atlântico chegando às Américas com esses repertórios culturais.  

Considerações finais 

Trouxemos legados da cultura humana que não podem ser alheios porque, como 

heranças culturais, permanecem em nosso cotidiano. Nesse sentido, deixarmos para reflexão 

as palavras de Pablo Picasso sobre seu primeiro contato com as máscaras africanas. Por meio 

deste texto, explica-se a omissão acerca de África que foi imposta a muitas gerações: 

 
Elas eram contra tudo - contra o desconhecido, ameaçando espíritos. Eu também acreditava 
que tudo é desconhecido, que tudo é inimigo! Tudo” (...) Eu entendi para o que os Negros 
usavam sua escultura. (...) Elas eram armas. Para ajudar as pessoas a evitar a influência dos 
espíritos, para torna-las independentes. Espíritos, o inconsciente (as pessoas ainda não 
estavam falando muito sobre isso), emoção – é tudo a mesma coisa. Compreendi porque eu 
era um pintor. Sozinho naquele terrível museu, com máscaras, bonecos feitos pelos peles-
vermelhas, manequins empoeirados. Les Demoiselles d' Avignon deve ter vindo para mim 
naquele mesmo dia, mas não por causa das formas; porque foi minha primeira pintura-
exorcismo - sim com certeza! (MALRAUX 1994: 10-11apud DIAS, 2001, p.129). 
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Resumo 
Este artigo tem como intuito apontar uma possível investigação sobre a possibilidade de sensibilização 
corporal do aluno com autismo nas escolas a partir da dança. Com esta pesquisa entendemos a dança 
como área de conhecimento que parte do trabalho sensível corporal que pode auxiliar o trabalho sobre 
os sentidos do aluno com autismo, possibilitando a ele maior interação e relação sensível com o mundo. 
A pesquisa é de cunho bibliográfico e estuda profissionais da área da saúde e da dança que abordam o 
corpo como cerne do conhecimento sensível e que trabalham especificamente com educação especial 
no que diz respeito ao autismo. Para tanto será apresentada uma definição de autismo e uma proposta 
de dança na educação embasada na educação sensível como possibilidade de caminho pedagógico.  
Palavras-Chave: Educação Especial. Corpo. Educação Sensível. 
 

“Não devemos nos deter as suas dificuldades, 
mas viabilizar as potencialidades, sempre 

visando a independência, autonomia, 
socialização e auto-realização de quem vive e se 

expressa de maneira tão peculiar. ” 
(GAIATO, 2012, p)  

 
 

Transtorno do Espectro do Autismo 

                                                 
1Graduanda do 4º ano do curso de Artes Cênicas e Dança. Pesquisadora da educação sensível e dança para alunos 
com autismo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS. 
 
2 Doutora em Artes da Cena pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Mestre em Artes Cênicas pela 
mesma instituição, onde também obteve os títulos de bacharel e licenciada em Dança(2001). É Professora do curso 
de Licenciatura em Artes Cênicas da UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e do Mestrado 
profissional em educação na mesma universidade. Ainda como docente, atuou no Departamento de Arte -Educação 
na Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO/PR), durante o ano de 2011. É dançarina, coreógrafa e 
coordenadora do grupo de pesquisa APE IPE (Aliança de Pesquisa e Extensão Interdisciplinar em Percursos 
Criativos e Estéticas Cênicas) inscrito no CNPq.  
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Quanto ao entendimento do que é o espectro autístico, podemos elucidar a partir das 

palavras de Gaiato: 
Quando jogamos uma pedrinha em um lago de água parada, ela gera várias pequenas 
ondas que formam camadas mais próximas e mais distantes do ponto no qual a pedra 
caiu. O espetro autista é assim, possui várias camadas, mais ou menos próximas do 
autismo clássico (grave), que poderia ser considerado o centro das ondas, o ponto 
onde a pedra atingiu a água. Esse espectro pode se manifestar nas pessoas de diversas 
formas, mas elas terão alguns traços similares, afinal todas as ondulações derivam do 
mesmo ponto. (GAIATO, 2012. p. 42)  

 
O Autismo se encaixa no CID 84 -Transtorno Global do Desenvolvimento, transtorno 

que afeta basicamente a interação social, os aspectos cognitivos e, muitas vezes, a fala. Porém, 

isso não significa que essas pessoas não aprendam, apenas aprendem em um tempo e de uma 

forma  diferente das pessoas ditas neurotípicas3.  

As primeiros características do autismo se manifestam antes que a criança complete os 

3 anos de idade e geralmente são: ausência da fala ou perda da comunicação verbal e não verbal, 

habilidade social ou a perda da mesma, até mesmo com os mais próximos como os pais, avós, 

tios e etc. Apresentam também dificuldade em interpretar os sinais sociais e possuem 

inadequações comportamentais, interesses específicos por determinados objetos ou atividades, 

tem dificuldade em lidar com inesperado e não aceitam com facilidade a mudança de rotina. 

Segundo Brito e Vasconcelos, “O mais importante para a criança autista é o diagnóstico precoce 

e a reabilitação precoce e intensiva direcionada para o transtorno do comportamento e da 

comunicação. ” (BRITO, VASCONCELOS, 2016, p. 30). Sendo assim é possível vislumbrar 

não apenas uma reabilitação, mas também, a partir da linguagem da dança na educação, buscar 

resinificar as formas de comunicação deste aluno. 

Ainda entendendo o Transtorno do espectro autístico, Gadia nos esclarece: 
O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com impactos importantes no 
desenvolvimento do indivíduo e que começa a se manifestar nos primeiros três anos 
de vida, gerando grandes dificuldades na comunicação, interação social e 
aprendizagem. O autismo pode ou não ser associado a um comprometimento 
cognitivo. (GADIA, 2013, p. 10)  
 

                                                 
3 Diz-se daquele que aparentemente não é acometido por nenhuma psicopatologia, isto é, doença, síndrome ou 
qualquer prejuízo de ordem mental.  
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As pessoas com Transtorno do espectro do autismo podem ser muito diferentes entre si. 

E geralmente apresentam: 
 [...]isolamento, ausência total de linguagem verbal, agitação psicomotora intensa, 
comportamentos ritualísticos, movimentos repetitivos e prejuízo no contato social. 
Outros que conversam bem, possuem até vocabulário muito rebuscado e inventam 
novas palavras, são capazes de falar horas sem parar sobre um determinado tema, 
parecendo “pequenos professores”. Eles geralmente conseguem acompanhar o 
conteúdo em sala de aula e tirar boas notas, mas socialmente podem se comportar de 
modo inadequado. Não conseguem fazer ou manter amizades por um longo período, 
ou parecem não se importar muito com a opinião e o desejo dos outros colegas ou 
professores. Entre esses dois extremos, existe uma infinidade de combinações de 
manifestações clínicas que irão determinar a personalidade de cada um desses alunos. 
(GADIA, 2013, p. 15)  

 
Assim, a partir dessa definição, acreditamos, na presente pesquisa, que o aluno com 

autismo pode, a partir da dança na educação, obter autoconhecimento, vivenciar noções de 

corporeidade, relacionamentos estéticos, expressividade ativada, diálogos corporais e não 

verbais, sensibilização, apreciação e fruição de dança, além de conseguir promover relações de 

equilíbrio e harmonia com o mundo, potencializando suas capacidades, deixando de praticar 

alguns movimentos estereotipados. Este comportamento tem algumas características como: 

compulsões, rituais e rotinas, insistência, mesmice e interesses circunscritos, necessidade de ter 

as coisas somente por tê-las.  

Este artigo é parte de uma pesquisa de conclusão de curso de licenciatura em Artes 

Cênicas e Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e visa abordar a dança como 

possível prática sensibilizadora para alunos com autismo no âmbito escolar, pois essa 

linguagem artística pode ser um caminho de sensibilização e interação com o mundo, na medida 

em que usa o corpo como caminho para diferentes tipos de aprendizados, contribuindo para o 

desenvolvimento de alunos com transtorno do espectro do autismo conforme sugere Vieira:  
Os indivíduos podem não só vir a entender suas inteligências múltiplas como também 
desenvolvê-las de forma altamente flexíveis e produtivas dentro dos papéis humanos 
criados por várias sociedades, inteligências múltiplas podem ser mobilizadas na 
escola, em casa, no trabalho ou na rua, isto é, nas várias instancias de uma sociedade. 
(GARDNER Apud VIEIRA, 2015, p. 128)  
 

Entendemos aqui a dança com uma abordagem de sensibilidade, que pode potencializar 

os sentidos do corpo do aluno com autismo e possibilitar que este corpo interaja com o mundo 

ao seu redor, afinal somos seres sociais e nos processos de socialização passamos por momentos 

bons, construtivos, tristes e felizes, e isso faz parte do desenvolvimento do ser social. Porém 
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pessoas com autismo tem muita dificuldade em interagir socialmente, em muitos casos essa 

dificuldade é tão severa que o indivíduo vive em um mundo quase impenetrável.  

 
 

A dança e suas possibilidades 

A dança aqui proposta viria ao encontro deste aluno, ampliando suas possibilidades 

emocionais, conforme considera Alleoni (2016), ao dizer que a dança auxilia o aluno a 

“apropriar-se de suas emoções e ações, numa consciência sensível de si, reconhecendo (e 

modificando!), sua capacidade expressiva, seu corpo e sua forma de vê-lo” (ALLEONI, 2016, 

p.1).  

Sendo movimento cinestésico e sinestésico (ou seja, movimento motor físico e de 

sensações), a dança pode estimular a inteligência racional, e os sentidos através das práticas 

propostas por ela:  
A prática da sensibilização corporal ativa nossos sentidos, afim de abri-los ao novo, 
ao inusitado, ao desconhecido. A sensibilização corporal torna os poros do corpo 
abertos para o mundo e, inspirações existentes nele, sendo, portanto, parte desses 
“saberes”. (SALVADOR, 2013, p. 73).  
 

A autora se refere aos “saberes” sensíveis e intelectuais, que compõe a educação 

sensível- que será apresentada adiante- e que propomos como foco de trabalho para o aluno 

com autismo na escola, por ativar essa relação sensível com o mundo, tão importante para este 

aluno.  

A dança pode ativar a percepção e a interação com o mundo e com as pessoas e por isso, 

procuraremos apresentar uma proposta de como esta prática artística pode sensibilizar o corpo 

do aluno autista e dar a ele maior autonomia e capacidade de relação com o mundo, pois, 

segundo Salvador: 
Por meio da observação e da percepção dos movimentos mais elementares, criamos 
um código com nosso corpo, começamos a sensibilizar as partes mortas e liberar as 
articulações. Nosso corpo vai reagindo aos mais diferentes estímulos[...]  
(VIANNA Apud SALVADOR, 2013, p. 68).  

  

A dança, estimula, portanto, aspectos corporais do aluno com autismo normalmente não 

explorados na escola e desperta nestes alunos com características do espectro autístico e não 

autístico, novas vias de expressão, capazes de transformar a relação do indivíduo com os 

fenômenos à sua volta.  
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Para que essa proposta possa alcançar resultados satisfatórios acreditamos que seja 

importante que haja uma comunicação entre a escola, a família, profissionais da saúde e o aluno, 

tendo em vista uma proposta de trabalho coerente, que respeite as especificidades e 

individualidades de cada aluno, expandindo o trabalho da escola para a família e contribuindo 

para a noção de educação sensível aqui proposta. 

Alleoni nos explica que a dança pode ser o caminho para que a sensibilização deste 

aluno aconteça ao nos propor que:  
Por meio desse novo olhar para o corpo, dessa nova sensibilidade aos fenômenos do 
corpo em ação, percebe-se que a imagem corporal (aspectos relacionados à cognição, 
afetividade, percepção e comportamentos) se modifica, bem como o olhar do 
interprete sobre si mesmo e sobre sua dança. (ALLEONI, 2016, p.1)  
 

A dança ativa o corpo que possui uma história pessoal, modificando e resinificando as 

sensações e as impressões que esses alunos têm de mundo. Essa linguagem artística canaliza 

energia que é facilmente dissipada pelo aluno com autismo e desenvolve criatividade, produz 

responsabilidade e gera compreensão de trabalho em equipe em especial, quando trabalha o 

movimento de forma orgânica e não mecanizada. 

 Sendo assim, a dança que pretende ser investigada e proposta nesta pesquisa busca uma 

abordagem somática onde o físico, o imagético, o psíquico, o emocional, juntamente com os 

processos mentais e culturais, possam resultar em um corpo em sinergia (onde a soma de um 

todo é maior que suas partes).  
[...] daí a preocupação em se tentar articular o desenvolvimento do saber sensível 
também com a educação do intelecto, num modo de integração e complementaridade; 
ambas as nossas vias de acesso ao mundo, antes de se mostrarem excludentes, apoiam-
se mutuamente (DUARTE JÚNIOR Apud SALVADOR, 2013, p. 104).  
 

Buscaremos abordar, a partir da dança, um corpo que possibilite a este aluno com 

autismo uma compreensão de si e do mundo ao seu redor, tornando-o, assim, uma pessoa mais 

sensível aos que estão à sua volta e dando-lhe a possibilidade de alcançar mais autonomia.  

Muitos são os avanços quando existe intervenção precoce e intensiva no caso do autismo 

e acreditamos que a dança na educação pode ser a linguagem que fará parte importante e efetiva 

desta intervenção.  

 Sendo assim acreditamos que a dança auxilia nos processos cognitivos e motores do 

aluno com autismo, trazendo a este mais conforto e melhora na esfera global de seu 
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desenvolvimento podendo ampliar suas capacidades físicas e mentais e sua abertura para o 

mundo.  

Gabriela Salvador defende que, em se tratando de um trabalho corporal, a dança ativa 

diretamente o corpo em sua totalidade (o corpo soma), ou seja, todos os aspectos físicos, 

emocionais, religiosos, sensíveis, etc. deste corpo. A autora considera ainda que é importante 

nos atentarmos para o corpo soma a partir de uma “concepção de corpo como unidade 

psicofísica sensível, para podermos entender uma maneira de trabalhar o aprendizado do 

movimento dançado. ” (SALVADOR, 2013, p. 57)  

Tanto Marcia Strazzacappa quanto Gabriela Salvador defendem que a dança é uma 

forma de aprendizado essencial para vida de nossos alunos, e aqui, destacamos que pode ser 

ainda mais importante para os alunos com autismo. A arte, e principalmente a dança, tem caráter 

significativo no desenvolvimento de alunos com necessidades especiais. Assim como afirma 

Salvador: ”[...] a sensibilização corporal contribui efetivamente para construção do corpo soma, 

colaborando com a etapa de percepção e consciência corporais e demonstrando a capacidade 

que o corpo tem de assimilar o que o atravessa”. (SALVADOR, 2013, p. 74).  

Aqui, cabe-nos atermos às considerações de João-Francisco Duarte Júnior, que através 

da proposta da educação sensível, nos conduz a uma reflexão sobre corpo e sensibilidade:  
O que nos diz dessas duas maneiras distintas de se perceber as coisas: a percepção 
prática e a estética, segundo pude discutir num trabalho anterior. Enquanto a primeira 
busca a função — vale dizer, a utilidade — dos objetos, a segunda se compraz com 
suas formas e maneiras de aparecer, isto é, com os prazeres sensíveis e emoções que 
eles nos despertam. O modo prático de ver o mundo orienta-se movido pelas questões 
“o que posso fazer com isto e que vantagens posso obter disto? ”, ao passo que o olhar 
estético não interroga, mas deixa fluir, deixa ocorrer o encontro entre uma 
sensibilidade e as formas que lhe configuram emoções, recordações e promessas de 
felicidade. (DUARTE-JUNIOR, 2000, p.102-103).  
 

Este autor desafia-nos a entender que os alunos, com autismo ou não, precisam quebrar 

o excesso de racionalidade que a educação atual proporciona e que anestesia os sentidos e 

dificulta a relação dos mesmos com o mundo. Desta forma, a dança seria o caminho proposto 

para essa possível educação sensível, sugerida por Duarte Junior. Acreditamos, portanto, que 

esses autores dialogam com a proposta aqui apresentada, em especial quando propomos a dança 

como caminho para essa educação sensível que, em nosso entendimento, seria uma grande 

aliada ao desenvolvimento e ao aprendizado do aluno com autismo. 
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Educação Sensível: Um fazer possível 

 A ciência acredita que a razão é a única fonte de provar a verdade, a arte por sua vez 

não pretende provar o contrário, mas sim mostrar que existe uma verdade na razão ampla, onde 

o que não é tangível também é detentor de saber e conhecimento e que uma razão sensível é 

possível, a razão pura vem na contramão do desenvolvimento dos saberes sensíveis pois 

desabilita a educação sensível e seus saberes sobre o humano e a várias formas abrangentes de 

conhecimento dos sentidos. “Em suma, o sensível não é apenas um momento que se poderia ou 

deveria superar, no quadro de um saber progressivamente se depura. É preciso considera-lo 

como elemento central no ato de conhecimento. ” (MAFFESOLI Apud DUARTE JUNIOR, 

2000, p. 9). 

Quando falamos desta educação sensível, precisamos discutir sobre qual tipo de 

sensibilidade essa proposta aborda. Portando, é preciso pensar em todas as formas de ser 

sensível, porém, Duarte Junior enfatiza que a proposta da educação sensível trata do corpo como 

ponto de partida para a compreensão do mundo. 

Essa compreensão de mundo a partir do corpo pode ser uma grande aliada na educação 

especial e dialoga diretamente com a arte. Em especial com a dança, na medida em que coloca 

no corpo a potencialidade do trabalho.  

Segundo Duarte Junior a arte caminha de mãos dadas com manifestações de 

expressividade humana, que, por sua vez, caminha com as sensações humanas. O autor ainda 

nos sugere que a arte pode concretizar tais aspectos e afirma que sentir lhe atribui significados 

essas sensações, quando bem trabalhadas podem ser organizadas dando significado aos 

fenômenos do mundo.  

Alguns autores da educação afirmam que, primeiramente, conhecemos o mundo a partir 

de nossas sensações e de uma sensibilidade imagética e corporal. Neste sentido Duarte Junior 

afirma que o retorno a esse saber primeiro deve ser enfatizado pela educação sensível com a 

finalidade de uma educação ampla e humanizada: 
A educação do sensível nada mais significa do que dirigir nossa atenção de educadores 
para aquele saber primeiro que veio sendo sistematicamente preterido em favor do 
conhecimento intelectivo, não apenas no interior das escolas, mas ainda e 
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principalmente no âmbito familiar de nossa vida cotidiana.  (DUARTE JUNIOR, 
2000, p. 15). 

 
Mas para compreender o significado deste estudo é necessário enfatizar as várias formas 

que a palavra sensível é empregada e tomar para esta pesquisa todas que vão auxiliar tal 

compreensão, portanto é preciso que tenhamos consciência, uma razão lógica uma direção que 

nos leve a uma percepção de mundo, não deixando de nos valer do nosso místico sexto sentido 

“[...]referências à capacidade humana de apreender a realidade de modo consciente, 

sensível[...]” (DUARTE JUNIOR, 2000, p. 13). 

 Tanto Salvador (2013) quanto Duarte Junior (2000) concordam ao dizer que tudo o que 

passa pelo corpo é assimilado e ganha significado; O saber sensível, antecede o saber intelectual 

e organiza nossa compreensão de mundo. E é utilizando-se deste conhecimento sensível, 

primordial, primeiro e nato do ser humano que pretendemos entender possíveis formas de 

alcançar sensivelmente o aluno com autismo, e, assim, compreender as várias e possíveis 

formas de trabalhar com esse aluno e estimular sua vida expressiva. Conforme afirma Duarte 

Junior: 
É através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu encontro primeiro 
sensível com o mundo [...] A arte não estabelece verdades gerais[...] busca apresentar 
situações humanas particulares nas quais esta ou aquela forma de estar no mundo 
surgem simbolizadas e intensificadas perante nós (DUARTE JUNIOR, 2000, p. 25)  
 

Como aborda Salvador (2013) para entendermos a forma correta de se trabalhar a dança 

na educação, precisamos nos atentar ao corpo como unidade sensível. Nossos alunos com 

autismo também possuem esses corpos sensíveis e a dança pode ajuda-los a alcançar sua 

expressividade  

Outra linguagem muito importante para o fazer sensível dentro de sala de aula, graça é 

a linguagem do amor, do carinho e a troca de experiências sensíveis com eles. Essa linguagem 

mais humanizada e menos intelectual pode nos ajudar a refletir sobre esta proposta sensível de 

educação a partir do afeto, confiança e entrega desses alunos. De acordo com Duarte Junior 

(2000), o saber sensível constitui parte integrante do corpo de quem o possui, torna-se uma 

qualidade humana, também por esse viés da emoção essa educação sensível se faz necessária, 

não só para alunos com autismo como para alunos não autísticos. 
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Assim, concluímos que a dança, enquanto área de conhecimento e linguagem artística 

pode se aliar às propostas da educação sensível, considerando que são particularmente 

complementares-  pois ambas partem do corpo - e que podem ajudar o aluno com autismo a 

compreender melhor e mais claramente o mundo ao seu redor pois trabalhará os aspectos 

cognitivos unindo-os aos aspectos sensíveis e corporais, ressignificando suas experiências e 

dando novas dimensões aos fenômenos que o rodeiam.  
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DESENHANÇAS: LUGARES MÓVEIS PARA O  DESENHO  
Kelly Sabino - USP 

Grupo de Trabalho 3  
Processos educativos realizados em espaços formais, não formais e informais; práticas de 

ensino e reflexões didáticas e pedagógicas  
 

 
Resumo 
Desenhanças relata um projeto de aulas de desenho desenvolvido desde 2015 com crianças do 4o ano 
Ensino Fundamental e com adolescentes  do Ensino Médio nas aulas de Artes Visuais da Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação de São Paulo. Trata-se de um relato presente na dissertação de 
mestrado defendida na mesma instituição. O objetivo desse projeto é tencionar o lugar estereotipado 
que o desenho ocupa na cultura escolar em torna da disciplina arte. A dissertação cujo título é Arsenal: 
um bando de ideias sobre arte na educação funciona como um depósito de ideias advindas da sala de 
aula, da arte dita contemporânea e da filosofia de Deleuze e Guattari. Composto como um abecedário, 
trata-se de um dicionário nascido do embate entre o campo da arte-educação, aquilo que dizem os 
alunos e alguns artistas, misturado e transformado à moda da filosofia da diferença. A arte 
contemporânea interessa a esta pesquisa pelo embaralhamento que ela causa nas formas canonizadas e 
estáveis de se entender e receber arte, por intuir que tais operações artísticas podem contribuir para 
inserções da arte no ambiente escolar por meio da invenção e da potência. As experiências de 
mergulho na vida-aula, mais do que relatos do “bem-sucedido”, operam como disparos daquilo que 
gera o desconforto e o desentendimento, por entender com Barthes que “a escritura começa onde a fala 
torna-se impossível”. É, portanto, na negociação entre-margens da pesquisa e da prática que se situa 
este trabalho, acondicionando uma necessidade de encontros: arte, educação, filosofia e os tantos 
atravessamentos trazidos pela sala de aula. Desenhanças busca identificar essa suposta “cultura escolar 
em torno da arte”, tencionando a posição que o desenho ocupa na aula de arte, ao mesmo tempo que 
propondo-se a inscrevê-lo em novos lugares físicos e imaginários no cotidiano escolar. 
 
Palavras-chave: Desenho, Arte, Cartografia 
 

 

 Desenho como caminho 

 Se na história da arte o desenho sempre se manteve como coadjuvante, sendo 

considerado autônomo apenas no século XX, nas aulas de arte ele é, possivelmente, o 

personagem principal. No Ensino Fundamental I, o desenho é diversão, já no Fundamental II 

e Ensino Médio, ele é detestado (a não ser por aqueles alguns que adoram desenhar e que tem 

o reconhecimento de “saber desenhar”). 

 A palavra desenho é derivada do latim - de (fora) signum (marca, sinal) -, e sua acepção 

no português conserva bem a ideia do desenho como uma ação, como produção de um sinal 

(de-signo). Porém há outras acepções, como no inglês e no francês, que operaram uma 
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separação entre o ato do desenhar como projetar e o desenho como finalidade (drawing/design 

ou ainda dessein/dessin). 

 No entanto, independente da separação ou não do desenho/desenhar, no ambiente 

escolar, construir com os alunos a ideia de desenho como uma forma de pensamento visual - 

do esboço ao trabalho de expressão, não é uma tarefa fácil. No geral, o desenho está 

relacionado ao produto final e preferivelmente ele deve livre. Entretanto, percebo que há uma 

grande dificuldade de entender o desenho como processo e quando entendido como 

pensamento, o desenho está sempre direcionado ao lápis e ao papel. 

 Na tentativa de experimentar o desenho como um suporte de criação, para além do 

papel, tenho desenvolvido o projeto Desenhanças, iniciado em 2010 no Centro Cultural São 

Paulo. Naquela ocasião propus uma série de oficinas que usava o espaço daquele equipamento 

cultural como suporte para o desenho: paredes, vidros, banheiros, chão, elevadores recebiam 

pequenas intervenções no espaço ativadas através de andanças por aqueles lugares. 

 Depois de iniciada a minha vida docente, em chão de sala de aula, muito me 

incomodava a hegemonia do desenho nas aulas de arte. Não obstante, eu ter uma longa 

história desde a infância com o desenho (o desenho foi o meu melhor amigo, lugar de fantasia 

e fuga), me interessava propor uma outra entrada para o desenho na sala de aula. Desta forma, 

me propus a continuar com o projeto Desenhanças, desta vez no contexto escolar. 

 É sabido pela vasta literatura em torno do desenho da criança, seja por perspectivas 

cognitivistas (Iavelberg, 2006), ou sobre o espaço de representação (Moreira, 1987), ou ainda 

do desenho como construção de conhecimento (Pillar, 1996), que a exploração desse tema é 

infindável e passível de ser feita a partir das mais variadas abordagens. Os usos mais habituais 

e reconhecidos do desenho, de forma genérica, poderiam ser divididos em dois tipos de 

abordagem: uma calcada numa visão tradicional do desenho, e disso derivam as práticas de 

desenho de observação, natural, pedagógico (aquele desenho que sempre tem nas avaliações 

de todas as outras disciplinas, como ilustração do que se aprendeu). Nesse universo 

perspectivas, luz e sombra, proporcionalidade são conteúdos imprescindíveis. Por outro lado, 

há a concepção de desenho impregnada pela pedagogia nova: livre, genuíno, desenvolvimento 

da criatividade, centrada nos aspectos psicológicos. Disso resultam as práticas de desenho 

cego, desenho de memória, desenho livre, desenho para análise psicológica, e etc. 
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 Pode-se afirmar que, hoje em dia, essas duas tendências que já foram antagônicas 

operam juntas na sala de aula. Não digo isso baseada em uma pesquisa vasta, mais uma vez, 

tenho como dado o discurso dos meus alunos e o trabalho que vejo e desenvolvo na escola. 

 Apesar do desenho poder ser analisado a partir das mais variadas abordagens, neste 

caso, tendo em vista o meu objetivo inicial: a proposição de uma outra entrada para o desenho 

na sala de aula, me preocuparei em refletir sobre o desenho fora das categorias já 

demonstradas, sem com isso querer desmerecer a importância dessas abordagens e tampouco 

do desenho como prática artística - do esboço, da sistematização de ideias à noção de um tipo 

específico de pensamento. Não se trata, portanto, de discorrer sobre a sua especificidade, mas 

sobretudo, de percorrer uma linha, na qual o desenho possa assumir lugares impensados na 

escola. 

 Essa inquietação em relação ao desenho e seu uso tão banalizado na educação me fez 

encontrar parceiros de percurso, como por exemplo, a artista e educadora Edith Derdyk, cujo 

trabalho além de estar na interface entre arte e educação apresenta uma preocupação em 

pensar o desenho para além dos moldes tradicionais. 

Para a artista e educadora, o desenho é um lugar de diferentes experiências, não exclusivas à 

arte, mas que atravessa também a ciência, a técnica e outras áreas do conhecimento. A artista 

se diz interessada em recuperar o significado do ato de desenhar como também (DERDYK, 

2009, p.19) “atitude”, a fim de realçar seus percursos inusitados e transitivos.” 

 O trabalho de Edith extrapola não raramente o papel e o lápis, seus desenhos tomam 

volume no espaço como na série Linhas de costura (1997), na qual a artista literalmente usa 

quilômetros de linha de costura e desenha com elas entre-paredes, dando visibilidade para a 

materialização da linha. 

 Nesse sentido, venho desenvolvendo trabalhos com desenho, desde pequenas 

experimentações, como diferentes tamanhos, gramaturas e texturas de papéis, diferentes 

materiais, até inflexões mais conceituais como pensar o desenho da palavra - como nos 

Cadernos do olhar e em uma sequência de ressignificação da palavra e da imagem - via 

Duchamp, Magritte, Detanico Lain, Jenny Holzer e poemas concretos - com 1o ano do Ensino 

Médio. Além de proposições que experimentam o desenho por outras entradas: seja pela 

ocupação do espaço, pela cartografia, seja pela ideia de deriva. 
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 Do desenho no campo expandido 

 Inicio o ano perguntando aos meus alunos do 4o ano o que é desenho, e não me 

surpreende que todos tenham dado respostas que remetiam ao lápis e ao papel. Desse ponto de 

partida, a fim de ampliar a noção de desenho e seus suportes, saímos para desenhar no 

alambrado da escola com linhas de lã, e depois disso no chão da escola com gizes, e depois 

nos azulejos dos banheiros. Cada proposta estava atrelada a uma narrativa que era construída 

coletivamente por meio de desenhos. 

 O mesmo trabalho de reconhecimento do espaço do desenho como algo maior que o 

campo do papel, feito com as crianças de nove anos, recorrentemente, é feito também com os 

adolescentes de quinze anos que, ao entrar no ateliê de Artes Visuais, descrevem como 

primeira intenção naquele espaço “aprender a desenhar” ou continuar a desenhar (para 

aqueles que julgam que já desenham muito bem - dentro do representacional), já que para essa 

série é possível optar qual modalidade artística (artes visuais, música ou teatro) cursar. Dou 

em suas mãos um novelo de linhas emaranhadas para que juntos desfaçam o novelo e em 

seguida desenhem. Como? Mas, cadê o papel? Pode colar com fita na parede? A única 

recomendação é que ocupem o espaço. 

 Desse desenho que avança sobre o espaço, nascem inúmeras questões que servem de 

pano de fundo para a prática no ateliê ao longo do ano. O uso recorrente de papel de 

diferentes tamanhos é um outro dispositivo que, além de causar estranhamento, convoca os 

alunos a refletirem sobre o desenho que sair daquilo que eles reconhecem: papel e lápis. São 

configurações de experimentos, tais quais as situações-problema de Albers. São os materiais 

como disparadores de problemas e não como meio de chegar aos resultados - ou seja, uma 

subversão dos meios que naturalmente são apresentados nas aulas de arte como dados estáveis 

- lápis é para desenhar, guache para pintar, argila para modelar e por aí vai. 

 

 

 O desenho como deriva 

 Bastante presente no trabalho de arte contemporânea, - mais especificamente, na 

performance - a ideia de deriva como processo artístico, certamente é herdeira da flânerie 
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baudelariana, cujo objetivo é uma relação contemplativa com o espaço. Conceituada pelos 

situacionistas, especialmente por Guy Debord (1958, p. 3) , o conceito de deriva “está ligado 

indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos da natureza psicogeográfica, e à afirmação de 

um comportamento lúdico-construtivo, o que se opõe em todos os aspectos às noções 

clássicas de viagem e passeio.” 

 Me interessava transpor essa noção para o ambiente escolar, e com isso pensar de que 

forma o espaço pode ser disparador de afetos? 

 A partir dessa questão, com os alunos formandos do 3o ano do Ensino Médio, me 

inquietava a falta de qualquer trabalho que ritualizasse de alguma maneira o final do longo 

processo de escolarização pelo qual eles passaram. 

 E partindo da deriva e da ideia de cartografia proposta na introdução do primeiro 

volume dos Mil Platôs de Deleuze e Guattari, venho propondo um processo de construção 

espacial por meio do desenho e de intervenções na escola cujo objetivo está na constituição de 

uma espécie de cartografia afetiva das histórias vivenciadas no ambiente escolar. O conceito 

de cartografia aparece como um dos princípios do rizoma. Em oposição ao decalque e ao 

mapa, a cartografia é um processo no qual “não há um único sentido para a sua 

experimentação nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma cartografia. A 

realidade cartografada se apresenta como mapa móvel, (PASSOS et al, 2009, p. 10) de tal 

maneira que tudo aquilo que tem aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado de 

significação, de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de ser centro de 

organização do rizoma. Entretanto, o rizoma não tem centro.” 

 Ou seja, a cartografia funciona como método para a composição desse desenho de 

percurso que se constitui em ato e a partir dos afetos que o atravessam, tendo necessariamente 

a deriva contemplativa como instrumento desencadeador dos afetos. 

 A Escola de Aplicação da FEUSP tem uma peculiaridade interessante em relação às 

outras escolas, pois as vagas são preenchidas no 1o ano do Ensino Fundamental e como há 

uma taxa de evasão extremamente baixa, os alunos seguem juntos durante os onze anos da 

escolarização deles. Assim, o espaço escolar é preenchido de memórias conectando diferentes 

grupos em diferentes fases deste processo. 

Tendo isso em vista, cada aluno deveria caminhar pelo espaço da escola tentando marcar as 

1779



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

suas memórias com giz de lousa, fitas adesivas coloridas e papéis a fim de deixar novas 

marcas nesses espaços. Esses vestígios deveriam ser compartilhados com o grupo, porém ao 

invés de relatá-los, eles deveriam ser re-encenados. 

 Essa proposição, assim como a sua continuidade foram inspiradas pelo filme do 

premiado diretor japonês Hirokazu Kore-eda chamado Depois da Vida. Nesta ficção, após a 

morte, pessoas passam por um estágio que antecede a eternidade (que se define por uma única 

memória da vida) tendo que decidir qual será a memória a ser levada. Para então, criar o 

roteiro e filmá-la. 

 A gravação dessa cena inspira a re-encenação das memórias que compõe o percurso que 

denominei “autobiocartográfico” de cada aluno. Cada vestígio marcado ativa uma presença do 

corpo daquele que está revisitando sua memória, amplia os vínculos dele com sua história e 

com seu grupo. 

 Depois dessa investigação e constituição de uma cartografia coletiva dos afetos deste 

pequeno grupo do ateliê de artes visuais partimos para a abertura de uma entrada também para 

os outros alunos do 3o ano que estão nos ateliês de teatro e de música, sob a pergunta: se você 

tivesse que escolher uma única cena para levar daqui da escola qual seria? Com a gravação de 

áudio e/ou vídeo dessas falas compunham-se parte do filme de fechamento da escola que era 

exibido na formatura dessas turmas. 

 Com Desenhanças, abre-se um espaço de maior intersecção do desenho como 

pensamento artístico e portanto comprometido com uma experimentação para além de seus 

suportes tradicionais. Entendido como afeto, memória, palavra, o desenho torna-se aquilo o 

que aproxima de sua acepção original - um desígnio, uma marca e um desejo que se projeta, 

se esboça no espaço. 
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Fotografia do vestígio/memória de uma aluna. Fonte: própria, 2015. 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL PERPASSADO PELO ATELIÊ1 
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Grupo de Trabalho em Ensino – GT3 
 
Resumo 
Neste artigo relatamos a importância das Artes Visuais no Ensino Infantil, a partir do percebido e 
sobre a transposição didática na regência no CMEI "Professora Sandra Regina Maximiano Leme", na 
cidade de Londrina, estado do Paraná. O estágio curricular é requisito da disciplina “Estágio 
Supervisionado I” do curso de Artes Visuais/ UEL. No processo de Estágio, tivemos contato com uma 
forma de organização diferenciada para o ensino da arte infância, por meio de um projeto denominado 
“Pedagogia do Ateliê em Artes Visuais”. O projeto foi pensado e criado a partir dos estudos da 
professora Lourides Francisconi, sobre o desenvolvimento cognitivo na perspectiva da Teoria 
Histórico-Cultural e estudos sobre Reggio Emilia. As atividades vivenciadas com a turma do Pré-
escolar com alunos de 4 a 5 anos (P5 A). Com base na teoria de Lev Semenovitch Vygostky, 
descrevemos o desenvolvimento poético dessas crianças por meio da atividade de tessitura, mediado 
pelos trabalhos do artista Alexandre Heberte. E concluímos, que a aprendizagem efetiva das crianças 
se deram através da relação prática/teórica, concreto/ideia. Entendemos também, a importância da 
visualidade e estética nos trabalhos realizados em conjunto com a mediação, como fator significativo, 
na troca de conhecimento e perspectiva entre professor/aluno, criança/adulto. Ou seja, o ensino bom é 
aquele que se antecipa ao que a criança sabe e potencializa esse saber, instigando-a, por mediação, as 
possibilidades de novas aprendizagens. 
Palavras-chave: Ensino de artes visuais. Ensino infantil. Estágio supervisionado. 

Introdução 

O presente artigo visa relatar o processo do estágio obrigatório no ensino infantil, da 

discente Arieli Omoto, dentro da disciplina: Estágio Supervisionado I, curso de Artes Visuais 

– UEL, ministrado pela professora Roberta Puccetti. Realizado no CMEI “Professora Sandra 

Regina Maximiano Leme”, localizado no Jardim Leonor em Londrina. O mesmo ocorreu 

                                                 
1 Graduanda do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina – UEL – 
hisae.omoto@hotmail.com  
2  Mestre em “ Metodologias para o Ensino de Linguagens e as suas Tecnologias”. Professora do sistema Público 
Municipal de Londrina, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Integrante 
do GT Filosofia e Educação e Democracia, UEL. Colaboradora externa UEL - louridesfrancisconi@gmail.com  
3 Graduada em Educação Artística - Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (1985), Especialista em Arteterapia (2007), Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (1995) Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (2002). Pós 
doutorada em educação - Unicamp (2015) Professora da Universidade Estadual de Londrina. Pesquisadora na 
área de formação de professores em artes visuais, metodologia do ensino de arte e arte e inclusão. Professora. 
Coordenadora do PIBID Artes Visuais – UEL- robertapuccetti@yahoo.com.br  
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sobre o aspecto Supervisionado/orientado pela professora Lourides Francisconi, em seu 

Ateliê4, com a turma do P5 A (pré-escolar com alunos de 4 a 5 anos). Com regência de 4 

horas semanais, das 8h às 12h da manhã, compreendeu um período de 8 semanas, perfazendo 

um total de 40 horas de estágio efetivo entre observação e intervenção pedagógica. 

O objetivo deste artigo será o de apresentar o espaço de formação do docente através 

da memória de vivências no processo do Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado I, 

como um percurso do aprender e do ensinar arte. Desta forma, o estágio foi compreendido 

como o espaço formativo e de construção de identidade para o acadêmico em formação. Visto 

conotar uma pluralidade de contextos educacionais, a saber: a interação na academia com os 

pares e o professor da disciplina na socialização dos dados advindos do campo de estágio; as 

interações com as crianças; as interações com o professor supervisor e orientador de campo 

do estágio e as interações com os professores no chão da escola. Nestes, percebemos e 

compreendemos a aprendizagem em Artes Visuais e as possibilidades de esta ocorrer no 

ensino infantil. Junto a essa pluralidade, contemplamos a junção ao conceito de ensino 

vinculado às práticas pedagógicas com a infância em Ateliê, que tem como objetivo o ensino 

de arte mediado pela Pedagogia da Escuta.  

Conforme Francisconi (2017), no texto base da “Pedagogia do Ateliê em Artes 

Visuais”, afirma que a experiência estética, na pedagogia do Ateliê, é compreendida como um 

processo que integra a arte como meio de comunicação, de expressão e a vida. Visando o 

“desenvolvimento da inteligência; cognição e sensibilidade, movendo o pensamento, 

pensando o sentimento” (FRANCISCONI, 2017, p. 08). A autora prossegue afirmando que o 

ensino de arte na proposta tem como prerrogativa promover vivências, pois a ideia é ter uma 

experiência, fazendo, olhando, sentindo e pensando sobre o visto, o percebido, a sensação, o 

sentimento. Visto que a estética não é prerrogativa do ensino de arte, mas sim, uma de suas 

dimensões importantes. 

                                                 
4 O Ateliê é um espaço destinado ao ensino de arte na educação infantil. Mais do que um espaço geoarquitetural, 
caracteriza-se em um conceito filosófico cujas bases encontra ressonância na Proposta Reggiana de educação 
para a infância.   O Projeto denominado “Pedagogia do Ateliê Artes Visuais” traz, em sua essência,  aspectos das 
as bases filosóficas da proposição Regianna de educação para a infância contextualizada aos sujeitos aos quais se 
destina: crianças do Cmei Sandra Leme, os Professores da Instituição e Estudantes em formação acadêmica em 
artes visuais e áreas afins da educação. Assim como os aportes Teóricos Fundantes do Ensino da Arte 
preconizados Pela Legislação Brasileira atual e, devidamente interpretados à luz da Matriz Histórico-cultural. 
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O pensamento do ateliê como um espaço da pluralidade e da escuta, nesse processo de 

estágio, teve como propósito compreender as possibilidades funcionais do ensino de arte na 

educação infantil no município de Londrina. Porém, circunscrito à realidade do CMEI Sandra 

Leme. Como cada criança compreende, no seu tempo, em acordo as suas vivências anteriores 

e contextuais, os conteúdos abordados dentro do ateliê. Desta forma, a experiência do estágio 

contribuiu para uma formação mais completa e sensível sobre o ensino da arte em suas 

multiplicidades, tanto no ensino infantil, como dentro da própria universidade. 

O discurso filosófico de sustentação metodológica utilizado durante o processo de 

Estágio e pelo CMEI é o de base Vygotskyana. Ou seja, uma linha de raciocínio histórico-

cultural, cujos postulados preconizam que o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por 

meio da interação social. Por isso o papel do mediador é fundamental, pois ele irá junto com 

as vozes infantis nortear a observação de aspectos do mundo, a apropriação de conceitos do 

campo temático da Arte e as formas de internalização de cada criança. 

 Na sequência desse artigo, contextualizaremos a escola da infância estagiada, a 

formação infantil, a proposta desenvolvida no estágio com a articulação teórica e estética 

vivida com as crianças da turma P5 A. 

1. Contexto do espaço estagiado 

O Estágio Curricular Obrigatório foi realizado no CMEI “Professora Sandra Regina 

Maximiano Leme”, no período no 1° semestre de 2017, situada à rua Rui Virmond 

Carnascialli, número 904, no bairro Jardim Leonor, CEP 86071-260, localizada na cidade de 

Londrina, norte do estado do Paraná. Atende 240 crianças em período parcial, devido à 

demanda local por vagas e as normatizações emanadas da Secretaria Municipal de educação 

para a resolução.  Destas 240, apenas 08 crianças, tem atendimento integral. O corpo docente 

é constituído por 23 profissionais da educação licenciados em diversas áreas do conhecimento 

e com formação pós lato sensu diversas e 1 com stricto sensu. A filosofia de sustentação do 

discurso pedagógico ampara-se na linha teórico histórico-cultural. 

Francisconi (2017, p. 67) informa que “Para a matriz Historico-cultural, o ser humano 

possui duas dimensões: uma biológica e outra cultural. As duas possibilitam sua ação no 

mundo”. Desta forma, se da genética herdamos as funções orgânicas e psicológicas corporais, 
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da cultura herdamos as formas de comportamentos e de ações no mundo. Nesse sentido, Lev 

Semenovitch Vygostky (1984), enfatiza que o desenvolvimento e a aprendizagem humana 

têm seu foco na interação. Ocorre dentro do contexto histórico, social e cultural, sendo visto 

como produto da aprendizagem proveniente das interações entre pais, professores e vários 

outros que ocupam um lugar de importância na vida dessa criança. 

De acordo com a Proposta Política Pedagógica do CMEI, os pressupostos da Matriz 

Histórico-Cultural, afirmam que o processo de aprendizagem e desenvolvimento se 

retroalimentam, obedecendo algumas variáveis, tais como: o organismo em sua organização e 

funcionalidade em interação constante com o ambiente, adaptando-se a ele, transformando-o e 

modificando-se; o ser humano é considerado suas dimensões biopsicosocial; existe uma 

gênese da pessoa completa; emoção e razão têm papeis específicos e relevantes no processo 

(LONDRINA, 2015, p. 30). 

Para Vygotsky (2003) em seu livro “Pedagogia e Psicologia: bases psicológicas da 

aprendizagem e do desenvolvimento”, o contexto social é o mediador por excelência na 

construção do conhecimento, tendo a linguagem como signo de primeira grandeza. A cultura 

e seu arsenal instrumental, signos e símbolos são mediadores potenciais na constituição das 

funções psicológicas superiores. 

Impulsionado pela teoria de Lev Vygotsky, o pedagogo e educador Loris Malaguzzi 

criou um modelo pedagógico, nominado de Reggio Emilia, após a Segunda Guerra Mundial.  

A pedagogia da Reggio Emilia assume que os adultos têm como tarefa prioritária a escuta e o 

reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança, observada e atendida em sua 

individualidade (EDWARDS, 1999). Segundo o site Educação Integral (2017), as escolas 

criam espécie de “laboratórios do fazer”, sempre objetivando que a criança aprende “com 

todo corpo”, de forma fluída e permanentemente integrada.  

Dentro desse contexto e de acordo com as possibilidades e estrutura do CMEI Sandra 

Leme, encontra-se a “Pedagogia do Ateliê Artes Visuais”, materializada pela professora 

Lourides Franscisconi.  

1.1 O Ateliê 
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Lourides Francisconi com o resultado da Pesquisa e estudo do Mestrado, onde, após 

estabelecer um estudo voltado ao ensino de arte com base na filosofia de Reggio Emilia, 

materializou uma concepção de Ateliê. O Ateliê configura-se em um espaço onde as crianças 

possam ter um contato maior com as possibilidades do ensino de arte, as linguagens das artes 

visuais e seus desdobramentos. Por isso, não se restringe a um espaço geograficamente 

determinado. Mas é, antes de tudo, uma ideia, um conceito. O Ateliê, portanto, pode ser no 

pátio, no entorno, no corredor, no parque infantil, na quadra. É onde a ação ocorre; onde haja 

uma ambientação previa, ou a ação da criança ambiente o espaço. 

De acordo com a proposta do projeto, a “Pedagogia do Ateliê Artes Visuais”, mais do 

que um conceito é um espaço efetivo de experiências culturais. Portanto, caracteriza-se em 

um espaço de ações em que o ateliê seja,  

[...] o espaço do pensar e agir, tendo como prerrogativas as especificidades que se 
estabelecem na relação entre crianças e o encontro com diferentes materialidades e 
do espaço como um encontro de conexões possíveis nos processos de criação.  
(FRANCISCONI, 2017, p. 61). 

 

Esta prerrogativa fundamenta-se nas possibilidades pedagógicas elencadas por Reggio 

Emilia para as práticas de ateliê. De acordo com Gandini (et al) “o ateliê é um espaço 

constituído por elementos dispares, ‘cada um com a sua identidade, propósito e 

possibilidades’ (2012, p. 35). Continuando, os autores informam que o espaço ambientando 

do ateliê, possui facetas e dimensões no processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e professores, visto que, 

Caracteriza-se em uma sinfonia de individualidades para formar um todo, que oferte 
estímulos diversos para o criar; que abrigue o multissensorial, o harmonioso, as 
interações, as construções e as desconstruções e as reconstruções e ‘que envolva a 
mente, as mãos, a imaginações os sentidos’ (FRANCISCONI, 2017, p. 62). 

 

Para explicar a questão do ateliê como espaço ambientado e multissensorial, 

Francisconi (2017) considera que:  

O Ateliê se caracteriza como um espaço propício às experiências diversas, do 
âmbito dos processos criativos, envolvendo as linguagens da Arte e as diversas 
semioses que as crianças produzem por esta mediação ou, por sua pluralidade de 
inteligências (FRANSCICONI, 2017, p. 63). 
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Todas as turmas do CMEI, tanto matutina como vespertina, passam, pelo menos uma 

vez na semana, no ateliê.  No período vespertino, o ateliê atende o Grupo PIBID - UEL sob a 

Orientação da professora Lourides, Cooperadora da Universidade Estadual de Londrina e co-

formadora de 9 acadêmicos de Artes Visuais no Programa em Iniciação à Docência – PIBID.  

Esse contato com a linguagem da arte é muito importante porque não existe um 

professor de artes para fazer esse ensino nos CMEIS. Ou seja, são os próprios professores 

formados em pedagogia que realizam esse contato, muitas vezes precário e pouco profundo, 

no ensino da arte, devido ao processo de formação. Por esse motivo, todo e qualquer trabalho 

realizado com as crianças, dentro do ateliê, é de real importância ser apresentado e relatado 

em todos os congressos de Arte Educação, com a finalidade de salientar uma educação 

pautada no fazer e vivenciar arte, pois segundo Vygostky a aprendizagem e o 

desenvolvimento humano têm seu foco na interação. 

2. O Desenvolvimento Cognitivo na Perspectiva da Teoria Histórico-Cultural 

Para Vygotsky (1984) o desenvolvimento e a aprendizagem seguem níveis 

correlatos. Ou seja, um potencializa o outro. Os estudos de Vygotsky (1896-1934) amparam-

se nos postulados materialistas dialéticos de Karl Marx (1818-1883) de que as formas das 

relações sociais entre os gêneros expressa o nível de desenvolvimento, em sentido amplo, 

alcançado pelo coletivo social em tempo e espaços devidamente contextuais.  

Vygotsky (1984) considerou os aspectos socioculturais como fatores relevantes para 

o desenvolvimento da inteligência. Ele postulou que a cultura origina formas especificas de 

condutas e modifica as ações humanas, gerando novos modos de comportamentos. Para ele a 

capacidade de conhecer e aprender são construções sociais, mediadas a partir de trocas 

estabelecidas entre aquele que aprende e o seu contexto. Ou seja, o ensino bom é aquele que 

se antecipa ao que a criança sabe (NDR- nível de desenvolvimento real) e potencializa esse 

saber, instigando-a, por mediação, (NDP- nível de desenvolvimento potencial) ás 

possibilidades de novas aprendizagens. Esse fenômeno o autor denominou de Zona de 

Desenvolvimento Real e Potencial. 

A teoria central da tese de Lev Seminovitch Vygotsky, preconiza que a Lei 

fundamental do desenvolvimento humano é que os indivíduos são criados pela sociedade na 
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qual vivem. Segundo este pensamento a relação individuo/sociedade resulta da interação 

dialética do homem com o seu meio sociocultural: somos o conjunto das relações sociais.  

Para a teoria histórico-cultural, o desenvolvimento e a aprendizagem infantis ocorrem 

em um processo dinâmico e imbricado, gradativo e continuo. Sendo que a consciência 

individual é, portanto, um produto da unidade entre individuo e sociedade. Este autor 

defendeu ainda que o próprio desenvolvimento da inteligência é produto dessa convivência. 

Para ele, na ausência do outro, o homem não se constrói homem e o psiquismo é um 

fenômeno histórico-cultural. 

Para Vygotsky a organização da inteligência humana, em sua forma superior surge 

da interação dos fatores biológicos com os fatores culturais. Com relação ao substrato 

biológico, Vygotsky (1896-1934) considera que o modo de funcionamento do cérebro é 

moldado ao longo da historia da espécie (filogênese) e do desenvolvimento individual 

(ontogênese) como produto der interação com o meio físico e social (experiência histórico-

cultural).  

Desse modo, da junção dos planos biológicos e naturais/sociais, origina-se o 

sociocultural, ou, o plano de origem das funções psíquicas. Segundo a matriz histórico 

cultural, o homem se humaniza na interação mediada com outros homens e com o mundo da 

cultura, pois, filogeneticamente, o ser humano já nasce hominizado. Contudo, somente em 

face das relações estabelecidas com outros seres humanos e da apropriação de bens culturais, 

no processo ontogenético de desenvolvimento que ocorrerá o desenvolvimento dos aspectos 

psíquicos.  

Esse fenômeno de convivência sociocultural e a ação sobre os objetos da natureza e 

da cultura são cruciais para a evolução cultural e do psiquismo. Vygotsky enfatiza a 

necessidade de mediadores para que o fenômeno da humanização ocorra. A saber, os 

instrumentos tecnológicos, os signos e os símbolos produzidos culturalmente, ao longo do 

processo histórico da humanidade.   

Assim, quanto mais a criança tiver contato com os bens culturais, os signos e 

símbolos de sua cultura e da cultura histórica, quanto mais vivências que promova 

possibilidades de interagir e agir com objetos e materiais diversos, mais desafios e problemas 

será capaz de resolver. 
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3. O Processo Poético como Fator do Desenvolvimento Estético 

O desenvolvimento estético percebido/entendido no processo poético, conforme 

figura 1, realizado pelas crianças do P5 A, concretizou-se a partir da proposta em mediar o 

trabalho do artista Alexandre Heberte, “Tecido Coletivo”, dentro da concepção de ponto/linha 

os quais as crianças estavam vivenciando com a professora regente, nas experiências no ateliê. 

Fig. 1. Trabalho final da turma do P5 A – CMEI Sandra Leme 

 
Fonte: Turma P5 A. Técnica: lápis aquarelável s/ tecido e spray, 2017 

Alexandre Heberte, 44, natural do Juazeiro do Norte, CE, região do Vale do Cariri. 

Filho de costureira e caixeiro viajante. Migrou a São Paulo em busca de novas oportunidades. 

Encontrou, com ajuda de um amigo, os teares para sobreviver. Teceu vários tipos de 

vestimentas até cursar Licenciatura em Artes Visuais na Faculdade Paulista de Artes – FPA, 

onde inseriu em seus trabalhos a ação de tecer. Expôs na Mostra SESC Cariri de Culturas/ 

CE, no Museu da Casa Brasileira e no MAC-USP. Hoje em dia participa do projeto “Meio 

fio” patrocinado pela Melissa. 

Baseada na teoria Vygostkyana, na qual entende-se que o aprender concreto vem antes 

do teórico, efetivando assim, uma aprendizagem focada na interação. Iniciei a regência com a 

ação do “Tecido Coletivo”. Um trabalho no qual o artista reuniu pessoas que andavam pelo 

parque de São Paulo e realizou uma ação onde elas se tornavam estrutura do tear e agulha, 

criando um tecido. Dividi as crianças em três grupos, sendo dois deles a estrutura do tear, 

cada criança segurando faixa de tecido e o outro a agulha, que perpassava a estrutura com 

linhas de malha.  
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Fonte: Turma P5 A. Técnica: tessitura coletiva com faixas de tecido 

 A atividade, repetitiva e monótona para crianças de 5 anos, fez com que elas 

cansassem muito rápido e perdessem o interesse. Ao final, percebendo a fadiga e a dispersão 

de muitos, parei a ação e fiz várias perguntas para entender se eles haviam compreendido o 

objetivo da atividade, o fazer tecido. Apesar da resposta favorável e do objetivo cumprido, sai 

com uma frustração latente em meu peito.  

No entanto, ao realizar a segunda atividade, o tecer individual, percebi claramente, ao 

entregar os teares individuais feito de papelão, que muitas crianças haviam internalizado as 

informações da aula anterior e já sabiam como realizar a ação de tecer com barbantes 

coloridos. Desta forma, foi possível ver na prática a teoria de Vygostky. 

Fig. 3. Tear individual, turma P5 A – CMEI Sandra Leme 

 
Fonte: Turma P5 A. Técnica: tear de papelão e lã colorida 

 Com a orientação das minhas professoras, a docente da disciplina de Estágio e a 

regente da Escola, segui um raciocínio metodológico com as crianças: vivência concreta em 

grupo, primeira atividade (tecido coletivo); vivência concreta individual, segunda atividade 

Fig. 2. Tecido Coletivo, turma P5 A – CMEI Sandra Leme 
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(tear individual) e por fim, vivência bidimensional, terceira atividade (tecido pintado e tramas 

de fita crepe). 

 Ao criar essa linha de pensamento, criamos também, junto com as crianças, um 

processo poético. Esse processo foi percebido no último trabalho, com a maior duração, 

devido à minunciosidade dos desenhos das crianças e, principalmente, pelo tamanho do 

tecido, 3,25 x 1,15m. 

 Nesse trabalho, iniciamos entintando o tecido para posteriormente, criarmos a trama 

com fita crepe, explicando as crianças esse processo do concreto (trama com linhas) para o 

abstrato (trama com fita crepe). Cada criança desenhou entre os espaços da trama de fita crepe 

as roupas que eles gostariam de criar, da mesma maneira que o artista Heberte criou em seus 

trabalhos. Cada criança pintou os seus desenhos com lápis aquarelável e cobriram com fita 

crepe, para ao final borrifarem as tintas com cores primárias (azul, amarelo e vermelho) sobre 

o tecido, cobrindo assim todo o fundo e exaltando a trama de fita (Figura 1). 

Fig. 4. Tecido pintado e tramas de fita crepe, turma P5A – CMEI Sandra Leme 

 
Fonte: Turma P5 A. Técnica: Entintamento s/ tecido, fita crepe e desenho 

 Todos os momentos de descoberta, entendimento e deslumbramento vivido com as 

crianças no período do estágio foram incríveis. No entanto, o maior de todos foi no último 

processo, com o terceiro trabalho. Quando eles retiraram as fitas crepes que cobriam seus 

desenhos após borrifarem as tintas. Nessa hora do desvelar, da magia da descoberta e da 

finalização de um projeto, foi emocionante, tanto para as crianças que ficaram maravilhadas 

ao descobrirem seus próprios desenhos sob as fitas e principalmente para nós arte educadores, 

que vemos a importância do contato com a arte no ensino infantil, proporcionando às crianças 

um contato com os bens culturais, os signos e símbolos de sua cultura e da cultura histórica. 
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Quanto maior essa interação mais desafios e problemas serão capazes de resolver, como 

afirma Vygostsky. 

Outro dado muito importante que notei com o trabalho final do tecido foi a 

importância do Mediador. Do mesmo modo que Vygostsky (1998), afirma que o papel do 

mediador é a chave para a aprendizagem de uma criança. Lourides coloca em prática esse 

papel fundamental. A orientação pautada na mediação é muito importante no 

desenvolvimento dessas crianças, pois ela dá uma liberdade de criação com orientação.  

4. Considerações finais 

O Estágio foi importante como formador e construtor da identidade, arte educador. 

Nesse período aprendi e vivenciei a “troca”: de conhecimento, de perspectiva, de escuta e de 

vivência. Tanto nos âmbitos professor/aluno, como no âmbito pessoal. E essa troca foi 

possível pela dinâmica que o Ateliê traz. 

Além da importância acadêmica e pessoal, o espaço e conceito do Ateliê é importante 

para o CMEI como um todo. Nesse ano de atuação da professora Lourides dentro do Ateliê, 

foi possível ver o desenvolvimento cognitivo e sensório das crianças de todas as faixas 

etárias. A forma com que cada um estabelece e cria relação com o mundo. Nos relatos 

ouvidos pelos pais e professores, é possível ver a mudança comportamental da criança perante 

o mundo, mostrando a toda sociedade a importância do contato com a arte no ensino infantil, 

materializado pela professora Lourides.  

Outro dado importante visto nas aulas de Estágio não Supervisionado I e colocado na 

prática, foi a aprendizagem efetiva dessas crianças por meio da relação prática/teoria, 

concreto/ideia. Foi possível observar através das atividades, já descritas anteriormente, que a 

relação com o conteúdo ministrado foi absorvida e internalizada por todos. Além desse 

aspecto, outro fator significativo foi a visualidade e a estética nos trabalhos realizados com as 

crianças. O produto estético desses trabalhos são frutos da mediação. Uma mediação, pautada 

na pergunta, no ouvir e na conversa. Pois antes de mais nada, essas crianças trazem consigo 

uma história, uma vivência e precisam ser ouvidas e valorizadas. Dessa maneira, um ensino 

bom é instaurado, pois é aquele que se antecipa ao desenvolvimento cognitivo da criança e o 

otimiza. 
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DIDÁTICA DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA CRÍTICA AO 
MODELO DE PLANEJAMENTO FIXO COMO REGULADOR DA 

CAPACIDADE DE CRIAÇÃO 
 

Samuel Barreto dos Santos1 – UERJ 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo: 
O presente texto apresenta uma crítica ao modelo de planejamento fixo, regulado por uma estrutura 
fechada às contingências das demandas contemporâneas, bem como, à avaliação sistemática, que, 
acredito, não cabe na proposta curricular para a dança na escola regular. Utilizo aportes pós-
estruturalistas da teoria de currículo para argumentar as formas nas quais a implementação dessa 
proposta produz regulações da capacidade de criação, aproximando-a também, das intenções de 
controle das instituições pelo projeto da escola sem partido. Faço assim, uma breve apresentação sobre 
como a dança tem sido pensada como dispositivo curricular, para em seguida, relacionar os 
pensamentos atuais com a proposta mais comum de planejamento apresentada em cursos de formação 
de professores em dança. Minha motivação para escrever esse texto, surgiu ao assistir uma aula de 
Didática e dança, ministrada por uma professora de graduação em Educação Física, no qual a proposta 
de planejamento apresentada para a o ensino de dança, era fechada em objetivos fixos e avaliação 
sistemática. Percebendo que tal planejamento também é proposto em outros cursos para professores de 
dança na escola, senti a necessidade de discutir questões que problematizam essa forma de 
planejamento que modela o ensino de uma linguagem artística, impedindo que o ensino da dança, 
nesse caso, trabalhe com o que lhe há de mais característico: a capacidade de criação. 
Palavras-chave: Educação; Currículo; Formação de professores. 

Introdução 

Proponho nesse artigo, uma análise da sistematização de planejamentos para aulas de 

dança orientados por métodos oriundos da educação física e que não atendem à todos os 

endereçamentos do currículo da dança. Ressalto que, a dança é ensinada em escolas técnicas 

de dança, em escolas de cursos livres de dança, em cursos de licenciatura em Educação Física, 

Cursos de graduação em Artes e Dança. Mais recentemente, vem se desenvolvendo 

legislações para regulamentação do ensino da dança em escolas regulares. Podemos afirmar 

que o planejamento fixado em conteúdos, objetivos e avaliações reguladas e fechadas atende a 

todos os espaços-tempos em que a dança é ensinada ou colocada como proposta de 

                                                           
1 Mestrando no Programa de Pós Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas na 
UERJ/FEBF com pesquisa sobre a produção curricular na dança/educação. Pós-graduado em Dança e 
Consciência Corporal. Formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Atualmente, é professor I da Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói. Membro do grupo de 
pesquisas Currículo: conhecimento & cultura – UERJ/FEBF. 
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experimentação? O planejamento sistematizado sofreu alguma alteração mediante as 

pesquisas atuais sobre educação e currículo, bem como o avanço da tecnologia?  

As pesquisas em Educação e currículo tem avançado no mundo e tardiamente, tais 

avanços alcançam o Brasil. A partir da década de 1990, quando estudos críticos analisam a 

orientação e formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os próprios modelos de 

planejamento, principalmente da proposta Tyleriana, sofrem críticas. Mais atualmente, a 

relevância da cultura na educação, bem como a diversidade, apontam para a necessidade de 

inovações, estudos culturais que contemplem a afirmação das demandas sociais e grupos 

identitários. Sendo assim, cabe-nos questionar a legitimação de um único modelo de 

planejamento, formulado em uma organização que talvez não atende à todos os 

endereçamentos curriculares. Nesse texto, delimito-me ao contexto educacional da escola 

regular, no qual o ensino da dança tem sido regulamentado nos últimos anos.  

Procurei estruturar esse texto da seguinte forma: inicio localizando o tema com uma 

breve apresentação sobre como a dança tem sido pensada como dispositivo curricular. Em 

seguida, relaciono os pensamentos atuais com a proposta mais comum de planejamento 

apresentada em cursos de formação de professores em dança, problematizando, a partir de 

Macedo (2006) e Silva (2010), as formas como a implementação dessa proposta produz 

regulações da capacidade de criação. Por fim, comparo tal proposta de regulação com o 

projeto “Escola sem partido”, que limita as liberdades de professores e alunos no pensamento 

crítico. 

Dança e currículo 

Mesmo que a dança apareça muito timidamente nas práticas escolares brasileiras 

somente a partir da década de 70, faz-se necessário, estudar as teorias curriculares que 

antecedem essa prática, pois a disciplinarização demanda produção curricular. Para que a 

produção curricular aconteça, faz-se necessário entendimento do cenário atual, bem como, os 

caminhos percorridos pelas diversas teorias de currículo, para que hoje as pesquisas tenham 

relevância e atendam as complexidades contemporâneas. 

Abordo aqui, de forma breve e simplificada, as visões de currículo e de teoria 

curricular, a partir de Silva (2010, p. 12), que também defende uma nova forma de ver o 

currículo, mas considera necessário o estudo das formas pelas quais o currículo tem sido 

concebido. O autor resume tais teorias da seguinte forma:  
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I) a tradicional, humanista, baseada numa concepção conservadora da cultura (fixa, 
estável, herdada) e do conhecimento (como fato, como informação), uma visão que, 
por sua vez, se baseia numa perspectiva conservadora da função social e cultural da 
escola e da educação; 2) a tecnicista, em muitos aspectos similar à tradicional, mas 
enfatizando as dimensões instrumentais, utilitárias e econômicas da educação; 3) a 
crítica, de orientação neomarxista, baseada numa análise da escola e da educação 
como instituições voltadas para a reprodução das estruturas de classe da sociedade 
capitalista: o currículo reflete e reproduz essa estrutura; 4) a pós-estruturalista, que 
retoma e reformula algumas das análises da tradição crítica neomarxista, enfatizando 
o currículo como prática cultural e como prática de significação. 
 
 

Chamo a atenção, ainda, para uma visão realista, citada pelo autor (2010, p. 55, 56 e 

57), cuja prática traz o currículo como a representação do real, como produto fixo, acabado, 

imóvel. Em tal visão, oculta-se o processo da produção do currículo, exaltando o produto 

final. 

As teorias de currículo avançaram seus estudos, produzindo novas concepções para 

atender às demandas de determinado espaço-tempo. Devemos atentar para o afastamento 

epistemológico entre uma teoria e outra, na inovação das pesquisas, para, a partir daí, criticar 

a proposta de um planejamento fixo, estruturado e regulado segundo uma ordem 

cronometrada, que é sugerido como didática da dança, com abordagens mais próximas da 

Educação Física do que da Arte. Chamo a atenção para a Lei 13.278/16, uma emenda da lei 

9394/96 (BRASIL, 1996) que altera o ensino de Artes nas escolas e estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da dança como arte. Ainda que, a dança apareça como expressão 

popular na 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como componente 

curricular da Educação Física, não podemos relacioná-la apenas com um trabalho físico 

desenvolvido na escola. A dança na escola também é arte e a arte não pode ser fixada em 

objetivos fechados e avaliações quantitativas. Não é meu objetivo nesse artigo, discutir o 

lugar da dança em uma disciplina escolar, portanto, ressalto que, tanto na Educação Física, 

quanto na Arte, não concordo com a fixação do planejamento.  

A partir dos aportes teóricos pós-estruturalistas, juntamente com autores como 

Macedo (2006), Lopes e Macedo (2011), Laclau e Mouffe (2015), Foucault (2014), Silva 

(2016), entre outros, afirmo que, o currículo é uma prática de enunciação cultural, sendo 

produzido incessantemente pela e na linguagem. Linguagem que entendo como forma de 

expressão, como prática de significação sobre o mundo (LACLAU e MOUFFE, 2015). Lévi-

Strauss (1979) em seu estudo da cultura, entende que a linguagem é o meio principal da 

cultura. O conceito de cultura trazido por Lopes e Macedo (2011, p. 184), relacionado à 

educação e ao currículo, nos leva ao entendimento desta como o “repertório de significados, 
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um conjunto de sentidos socialmente criados que permite aos sujeitos se identificarem uns 

com os outros”.  

Concordando com Lopes e Macedo (2011) e com as muitas contribuições que as 

teorias pós-estruturalistas de currículo nos trazem, afirmo que, um planejamento fixo, 

estruturado em objetivos, procedimentos e avaliações cronometradas e sem espaço para o 

imprevisível, não atende às complexidades contemporâneas, bem como, os movimentos 

sociais identitários, que fazem da escola um espaço de diversidade e produção cultural. Sendo 

assim, o currículo é produzido incessantemente e fluidamente pelos significados trazidos 

pelas demandas da sociedade contemporânea. 

Política curricular e microtexto 

Na relação com o currículo, a política é uma orientação para a prática, descrita como 

texto em documentos únicos, porém, endereçados a todos os espaços. Tais documentos 

possuem a função de guiar a prática, seja de forma técnica, seja de forma crítica, assumindo o 

papel de formalização do currículo e direcionando-o a determinadas finalidades sociais 

(LOPES e MACEDO, 2011).  

Podemos observar que, a política curricular, definida por Silva (2010) como 

macrotexto, é um projeto de orientação, que, por sua insuficiência, dificulta sua 

implementação (LOPES E MACEDO, 2011). A implementação, definida como microtexto 

(SILVA, 2010), é o local aonde o currículo necessita de significação, a partir do contexto de 

relações sociais onde a cultura recria, reinterpreta, modificando sentidos e significados.  

Nessa relação entre macrotexto e microtexto, há uma questão principal em que 

devemos refletir: entre projeto curricular e a sua implementação, qual é a possibilidade de 

valorizar a cultura e os microtextos, abrindo espaço para experiências curriculares das escolas, 

no contexto de suas práticas?  

Dewey (apud LOPES E MACEDO, 2011, p. 110), sugere que as disciplinas escolares 

sejam constantemente reinterpretadas em detrimento da: 

 
Experiência de vida dos alunos; o crescimento gradual da complexidade do 
conhecimento, começando com atividades concretas, associadas à manipulação de 
objetos e observação de fenômenos, até alcançar um discurso mais amplo e 
profundo; vinculação a aspectos da vida social mais ampla, como emprego, relações 
sociais e comunitárias, trabalho e problemas cotidianos. 
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Ainda que, dentro de abordagens positivistas, que valorizam as disciplinas de 

referência com ensino especializado (afastando-se de ideais pós-estruturalistas), o autor em 

uma fase característica da história da educação tradicional, propunha uma aproximação do 

que definimos como microtexto. No entanto, dentro da perspectiva que desejo abordar, a 

complexidade do microtexto, vai além da discussão disciplinar. Acredito que a escola é mais 

que a estrutura de disciplinas reificadas nas práticas. Compreendendo os riscos, aproveito a 

discussão, que está focada na dança, e faço uma comparação entre o currículo e o corpo, para 

ilustrar o assunto. 

De uma perspectiva fenomenológica, Calfa (2014, p. 47), afirma que “corpo é tudo e 

em tudo que percebemos a cada instante, seja fora de nós, seja dentro de nós”. Essa afirmação 

me leva a relacionar o fenômeno que chamamos de corpo com as imagens que vemos, 

imaginamos, processamos e criamos (BACHELARD, 1978). Concordo que a imagem pode 

ser compreendida como evento de linguagem, mas uma linguagem que é sempre fluída, cujos 

significados são sempre contextuais e contingentes, assim como a imagem que construímos 

de nós próprios. Dessa forma, penso a ideia de um corpo que se transforma em gestos, tal qual 

propõe Godard (1995), também entendendo esses gestos que fluem como forma de o sujeito 

significar sempre provisória e contingencialmente. Posso assim afirmar que o currículo 

também se produz nas formas como nos expressamos com, e pelos nossos corpos. Qualquer 

ideia de cultura, comportamento, aprendizado e conhecimento se realiza no e pelo corpo. 

Desse modo, o corpo é o currículo, construído historicamente nas experiências e viveres dos 

indivíduos. 

O espaço escolar preenchido por corpos/gestos é atravessado por inúmeras demandas e 

situações de contingências. Algumas dessas demandas, tem a ver com a produção de padrões 

de desempenho desenhados a priori que, na maioria das vezes, não levam em consideração as 

especificidades dos corpos que são a escola (PEREIRA, 2012). 

Considerar as especificidades postas no jogo, nos faz compreender a impossibilidade 

de persistir em modelos fixos, seja de currículo ou planejamentos, que, por não atenderem às 

complexidades da contemporaneidade, acabam gerando dificuldades de implementação, 

reproduzindo assim, as desigualdades sociais. 

Didática e planejamento para a Dança na Educação Básica 

Caracterizo como regulador da capacidade de criação, um planejamento fixo, 
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modelado em tópicos no qual o objetivo é que, o que está posto, seja correspondido sem 

espaço para o imprevisível ou mesmo, questões referentes ao espaçotempo, o contexto e suas 

práticas discursivas. É um modelo de aula conteudista, organizado em descrições fechadas, 

metodologias, objetivos, cronograma de acontecimento e avaliação. Anastasiou e Alves 

(2009), criticam um modelo de currículo centrado nas ações docentes, tendo o professor como 

o único pensador no ato de ensinar, sendo essa ação o foco do planejamento. Através dessa 

crítica, podemos pensar em muitos planejamentos que são utilizados ainda hoje, cujos seus 

modelos mantém uma programação com descrição, objetivos fixos, conteúdo, faixa etária ou 

ano de escolaridade, tempo estimado, material necessário, desenvolvimento e avaliação. 

Quando essa estrutura de planejamento se mostra fechada, podemos relacioná-la à crítica de 

Laclau (apud SALES JR, 2014), quando questiona o modo de entender a sociedade e a 

linguagem através das teorias estruturalistas. Segundo o autor, essa forma de entender a 

sociedade através de uma estrutura fixa, não atende à muitas de suas características, que são 

contingentes e provisórias. Desse modo, estruturar um planejamento tende a não atender as 

reais necessidades do processo pedagógico, numa sociedade caracterizada pelas diferenças. 

Infelizmente, esse modelo tem sido o mais comum apresentado em muitos cursos de 

licenciatura, não problematizando as formas pelas quais um planejamento pode acontecer ou 

não.  Concordo com Lopes e Macedo (2011, p. 69), quando dizem que: 

                          
Explicitar o quanto qualquer planejamento curricular é arbitrário e produzido em 
meio a relações de poder que tornam algumas coisas (in)dizíveis é a tarefa diária que 
talvez nos possibilite abrir espaço para o desplanejamento. Desplanejar não significa 
agir sem planejar, mas agir segundo um planejamento que, no mesmo ato, é 
desmontado.  
 
 

Relacionando tais pensamentos sobre planejamento com o que se tem como 

idealização para a dança no contexto da Educação Básica, tento apresentar a seguir, uma 

síntese de tais pensamentos no Brasil. 

Muitos autores que falam sobre a relação entre dança e o Ensino Básico, partem de 

teóricos pioneiros no Brasil, como Isabel Marques e Márcia Strazzacappa. Poderia citar 

alguns outros, mas compreendo que, a nível de pesquisas pioneiras no Brasil, essas autoras 

não só expandiram o conhecimento na área, como produziram e produzem trabalhos práticos 

e teóricos em suas linhas de pesquisas nos tempos atuais. Entre pesquisas sobre a dança no 

contexto escolar (MARQUES, 2011a e 2012) e a formação docente para o ensino de dança na 
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escola de Educação Básica (STRAZZACAPPA, 2006), podemos pensar a partir das duas 

autoras e de muitos que expandiram pesquisas a partir de suas propostas, nas formas em que a 

dança tem sido pensada como dispositivo curricular.  

Para Marques (2011b), seria interessante pensarmos uma proposta curricular para a 

dança, a partir do levantamento da comunidade em torno da escola, reconhecendo influências, 

problematizando situações, possibilitando alternativas que possam favorecer ações mais 

integradas e de forma criativa. 

Se é verdade que, uma das principais funções da arte na escola é trabalhar a 

criatividade dos alunos, o aspecto criativo não pode ser ignorado no trabalho com a dança. O 

trabalho criativo deve ser um dos objetivos principais para a dança como proposta educativa. 

Trabalhar o aspecto criativo dos alunos pode favorecer processos de desenvolvimento, 

potencializando o aprendizado em todas as áreas de conhecimento. Mas, para além disso, 

pode contribuir para um processo de maior conhecimento sobre seu corpo, sobre seus limites 

e possibilidades, alterando as relações dos sujeitos com o mundo. A criatividade caminha, 

nesse sentido, junto à contextualização, de forma a problematizar as próprias situações 

vividas, na relação corpo e mundo/natureza. 

A partir do trabalho de criatividade, conhecimento do mundo, conhecimento do outro 

e de si mesmo, a dança como arte e expressão, trabalhada no ensino regular e no mundo 

diversificado do espaço-escola, se torna um trabalho relacional, permitindo contatos com o 

mundo, com o outro, consigo mesmo e permitindo experiências de si (FOUCAULT, 2010). 

Sendo assim, podemos concluir que, pensar a dança através de formas fixadoras de 

processos didáticos, não corresponde ao que tem sido pensado como proposta para a dança no 

Ensino Básico, pois fixar um conteúdo no planejamento, impedindo que o imprevisível e o 

incomum aconteça, impede e bloqueia a capacidade de criação. 

Um projeto por traz do planejamento fixado: “a escola sem partido” 

O início do século XXI está marcado pela crise política e, uma das características 

dessa crise, tem sido denominada como um possível “retrocesso” ao conservadorismo. Existe 

um conflito com essa perspectiva de retrocesso, pois, se observarmos os fatos, não houveram 

tantos avanços na tradição conservadora social, no que tange à assuntos de identidade e 

diferença. Se a academia avançou nas pesquisas, por outro lado, grande parte da sociedade 

ainda se encontra alienada por pensamentos tradicionais e ainda se faz necessário muita luta e 

resistência para que o jogo vire.  
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Foucault (2014), questiona as qualificações atribuídas aos tipos de discursos e a 

seleção do sujeito que pode falar. Foucault, em uma análise muito favorável para as 

discussões atuais sobre política e educação, afirma que a disciplina não é um fim, mas um 

meio de se construir novos discursos. Sendo assim, a disciplina se torna um dos princípios de 

controle da produção do discurso.  

Para que alcancemos uma análise mais esclarecedora sobre as disciplinas, volto em 

Lopes e Macedo (2011), quando de inicio, consideram a “organização disciplinar como uma 

tecnologia de organização e controle de saberes, sujeitos, espaços e tempos em uma escola” 

(p. 107). Antes mesmo de tal consideração, as autoras preocupam-se em fundamentar a 

origem, constituição e manutenção de disciplinas no currículo escolar, descrevendo a análise 

de Chevallard (apud LOPES e MACEDO, 2011, p. 95-96) sobre a transposição didática: 

 
A concepção de transposição didática é desenvolvida por Chevallard no âmbito de 
suas investigações sobre as diferenças epstemológicas entre o conhecimento 
matemático desenvolvido por investigadores do campo e o conhecimento 
matemático usado na escola. Em suas pesquisas, ele evidencia como determinado 
conceito na Matemática dos matemáticos é modificado, normalmente para ser 
simplificado, quando é ensinado na disciplina escolar Matemática. O conceito é 
deslocado: (i) das questões que permitem resolver e dos conceitos com os quais 
constitui uma rede de relações (descontextualização); (ii) do período histórico 
(descontemporalização); (iii) dos vínculos que possui com as pessoas que o 
produziram e suas práticas cientificas (despersonalização). Simultaneamente, o 
conceito é naturalizado, como se sua produção respondesse a verdades 
incontestáveis. O exemplo exaustivamente discutido por Chevallard é o da noção de 
distância. Distancia é uma noção introduzida na Matemática por Frèchet e traduz 
uma idéia de semelhança: a distância entre dois pontos mede uma semelhança entre 
os objetos representados. Trata-se de uma noção elaborada no âmbito das questões 
relativas aos sistemas não lineares. Ao ser apropriada pelo sistema de ensino, a 
noção de distância é transformada em medida do segmento de reta entre dois pontos, 
e esvaziando-se da noção inicial. 
 
 

A citação acima está relacionada à conteúdos matemáticos, porém, segundo a autora, 

salienta as mudanças conceituais que acontecem pela transposição de determinado conceito 

das ciências para a relação didática. Cabe lembrar que, a dança como dispositivo curricular, é 

um conhecimento, uma ciência.  Desse modo, na produção curricular e no planejamento como 

disciplina, essa arte também está passiva dos métodos de controle citados. 

As autoras relacionam tais teorizações com a preocupação em analisar a especificidade 

do conhecimento escolar e do discurso pedagógico, que também é nomeado como matéria e 

conteúdo de ensino, que compõe o planejamento. Desse modo, essa forma de transposição 
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didática, também está ligada com o processo de transformar os saberes legitimados 

socialmente em matéria escolar (PIONTKOVSKY E GOMES, 2012). 

Voltando a análise para o discurso em Foucault (2014), que afirma que a concepção e 

a organização das disciplinas é feita através de princípios de “controle da produção do 

discurso. Ela [a disciplina] lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de 

uma reatualização permanente das regras.” E mais: 

 
A organização das disciplinas se opõe tanto ao princípio do comentário como ao do 
autor. Ao do autor, visto que uma disciplina se define por um domínio de objetos, 
um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um 
jogo de regras e definições, de técnicas e de instrumentos: tudo isto constitui uma 
espécie de sistemas anônimos à disposição de quem quer ou pode servir-se dele, sem 
que seu sentido ou sua validade estejam ligados a quem sucedeu ser seu inventor. 
Mas o princípio da disciplina se opõe também ao do comentário: em uma disciplina, 
diferentemente do comentário, o que é suposto no ponto de partida, não é um sentido 
que precisa ser redescoberto nem uma identidade que deve ser repetida: é aquilo que 
é requerido para a construção de novos enunciados. Para que haja disciplina, é 
preciso, pois, que haja possibilidade de formular e de formular indefinidamente 
proposições novas (p. 28-29) 
 
 

A partir, de todas as afirmações dadas, proponho a reflexão na seguinte questão: quem 

tem voz no planejamento fixado o qual estamos falando? Este, permite que as diversidades de 

experiências sociais e os grupos identitários tenham voz e vez no conhecimento produzido? 

Talvez, possamos refletir com Arroyo (2013, p. 117), uma crítica a essa falta no currículo e no 

planejamento, no que diz respeito à diversidade.  

 
Quando as experiência sociais são ignoradas se ignora o trabalho humano, a 
experiência mais determinante do conhecimento. Enquanto as experiências sociais, 
humanas, de vida e trabalho não forem reconhecidas como conformantes do 
conhecimento, das ciências e dos saberes e dos processos de ensino-aprendizagem 
não serão reconhecidas e valorizadas as experiências sociais, humanas, de luta, de 
trabalho e de vida dos profissionais do conhecimento e dos seus aprendizes.   
 
 

A partir daí, pegando carona no questionamento de Spivak (2010), também podemos 

questionar se, nesse planejamento fixado por uma ordem discursiva, pode o subalterno falar? 

E ao descobrir que, no domínio das ações que orientam os projetos curriculares a fechar os 

planejamentos para as vozes das diversidades, conhecemos a real intenção de uma escola sem 

partido. Sem partido, pois não tem parte, nesse plano de educação, as minorias, grupos 

sociais, vozes das indagações mais desestabilizadoras do viver de crianças-adolescentes que já 

se defrontam e explicitam seus significados, que muitas das vezes, são de indignos viveres 
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(ARROYO, 2013). Um projeto que tenta silenciar as vozes dos conhecimentos 

sociais,valorizando um conhecimento hegemônico dos “sábios e cultos” para continuar 

dominando e colonizando, sujeitos que não se reconhecem no saber escolar e por isso, não 

aprendem. 

Por fim, trago como um desafio, uma provocação de Silva (2010, p. 29), para que, 

além desse texto, o cuidado em não reproduzir esse projeto de regulação seja constante em 

nossa práxis. 

 
[...] Como política curricular, como macro discurso, o currículo tanto expressa as 
visões e os significados do projeto dominante quanto ajuda a reforçá-las, a dar-lhes 
legitimidade e autoridade. Como microtexto, como prática de significação em sala 
de aula, o currículo tanto expressa essas visões e significados quanto contribui para 
formar as identidades sociais que lhes sejam convenientes. No currículo se joga um 
jogo decisivo. Qual é nossa aposta, qual é nosso lado, nesse jogo? O que vamos 
produzir no currículo entendido como prática cultural? Os significados e os sentidos 
dominantes, as representações que os grupos dominantes fazem de si e dos outros, as 
identidades hegemônicas?[...] Evidentemente, a resposta é uma decisão moral, ética, 
política, de cada um/a de nós. Temos de saber, entretanto, que o resultado do jogo 
depende dessa decisão, da decisão de tomarmos partido. O currículo é, sempre e 
desde já, um empreendimento ético, um empreendimento político. Não há como 
evitá-lo.  
 

 
Cabe-nos, resistir sempre à essa lógica imposta, negando a reprodução dessa fixação 

curricular, entendendo que, a escola é muito mais que um espaço de transmissão de 

conhecimento, sendo também um espaço constituído de pessoas, de diferenças, de gestos que 

transbordam significados. E esses significados que produzem o currículo e atribuem sentido 

às nossas práticas. 

Considerações Finais 

Num momento em que o espaço escolar tem sido marcado pela afirmação dos grupos 

sociais e suas experiências de raça, gênero, classe, etnia, campo ou periferia, faz-se necessário 

que os diversos saberes sejam incorporados como objetivos dos conhecimentos escolares. Em 

contrapartida, um movimento conservador ainda se mantém disputando o território do 

currículo, mantendo um retrocesso que nega a diversidade, produzindo constantes 

desigualdades.  

Não podemos deixar que as práticas conservadoras controlem as práticas educativas, 

impedindo que a liberdade de expressão e afirmação das diferenças ganhe espaço no território 

escolar. Ao se multiplicarem as práticas de resistências, abrindo caminho no planejamento 
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para as vozes das diferenças, somam-se forças para a superação de políticas, programas, 

currículos generalistas da infância ou de ensino fundamental e médio nas diversas formas de 

viver dos indivíduos em seus tempos e diferenças.  

Acredito que, a dança como um dispositivo recente nos conteúdos curriculares precisa 

inserir-se no espaço escolar já resistindo ao controle de suas práticas, pois ela não possui 

outro artefato que não seja o corpo. Na lógica da regulação de corpos através de práticas de 

controle, a dança perde suas propriedades de libertação dos movimentos, podendo também ser 

inútil à esse fundamento.   

Queremos afirmar, junto com Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 15) que “Toda 

experiência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias 

epistemologias”. Se as experiências sociais também são conhecimento, faz-se necessário uma 

abertura desse planejamento para os discursos que emergem com a afirmação das diferenças. 

Sendo assim, acredito que não há possibilidades de uma real experimentação dos movimentos 

em sua essência, sem a permissão das afirmações de sí, das subjetividades, dos sentimentos 

incomuns.  

Resistir às políticas generalistas é uma prática de resistência e essa militância docente 

precisa ser incorporada no planejamento, em defesa das vozes que precisam de espaço no 

texto curricular. Com a concessão desse espaço ao discurso das diversidades, caminha-se para 

a democratização do conhecimento, pois, abrindo espaço na significação e se aproximando 

das diversas realidades, o currículo ganha sentido, permitindo uma rarefação das disciplinas, 

que podem ser assimiladas com maior proximidade.  
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DO TABLETE AO TABLET, DO TABLEAU À TABLE, DO QUADRO A 
QUADRO COTIDIANO À MESA DE MONTAGEM DA AMARTE-SUL: 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PESQUISADORES/ARTISTAS NO 

SUL DE MINAS GERAIS 
 

Cristina Krauss1-FAOSM 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 

Resumo 
Este trabalho discorre sobre a formação continuada de professores/pesquisadores//artistas da educação 
básica junto ao ObsErvARTES - Observatório de Políticas Públicas para o Ensino de Arte do Núcleo 
Sul-Mineiro da AMARTE-Sul- Associação Mineira de Arte/Educadores. O assunto é tratado com base 
nas teorias sobre a formação de professores de Dewey (1959, 2010), Schön (2000), Barbosa (1992, 
1998, 2005), Efland (2005), Pimentel (1999, 2002, 2011, 2013a,b,  2016).  O objetivo desta pesquisa 
foi verificar as contribuições das discussões acerca das linhas teóricas, especialmente a cognição 
imaginativa, para a construção do pensamento artístico e sua relação com o contemporâneo 
ensino/aprendizagem em Arte, Artes Visuais/Audiovisuais e tecnologias contemporâneas. Para isso, 
utilizamos a metodologia qualitativa, com uso da pesquisa-ação, entrevistas, questionários, 
observações. A investigação foi realizada com grupos de professores de Artes Visuais, de variadas 
formações desde o professor com formação polivalente nas 4 áreas ao especialista em Artes Visuais, 
em Mídias na Educação, em turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Indagamos sobre a 
concepção contemporânea de Ensino de Arte, as possíveis apropriações das tecnologias digitais nos 
processos de ensino/aprendizagem em Artes Visuais. Averiguamos a construção do pensamento 
artístico, do conhecimento em Arte no cotidiano escolar. E, por fim, sintetizamos as possíveis 
contribuições de tais discussões para a integração da tecnologia na formação continuada destes 
profissionais na região Sul-mineira. 
Palavras-chave: Cognição imaginativa. Experiência. Mesa de montagem. 
 
Entabulando considerações iniciais 

 
Do Tablete ao Tablet, do Tableau à Table2 é um programa de formação continuada de 

professores/pesquisadores/artistas em processos de Ensino de Arte (ensino de arte), nos quais 

há a presença da disciplina Arte, mais especificamente, o Ensino Contemporâneo de Artes 

Visuais e o Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas. Este trabalho traz 

                                                 
1 Especialista em Ensino de Artes Visuais pela UFMG, Mídias na Educação pela UFJF. Professora formadora de 
Arte/Educadores com atuação em ambiente formal, não-formal, informal, no âmbito da região Sul do estado de 
Minas Gerais (170 cidades/80 distritos) na área de Ensino de Arte e Tecnologias pela AMARTE-SUL e da 
Fundação de Artes e Ofícios do Sul de Minas – FAOSM. E-mail: cristinakrauss.arteeducadora@gmail.com. 
2 A escolha do nome do programa com vocábulos de mesma etimologia e que atravessam o tempo e o espaço 
serve para realçar a invenção, a reinvenção, a conjugação das possibilidades como em uma mesa de montagem. 
O tablet essencialmente é o tablete, a antiga tabuleta romana, do latim tabula, espécie de lousa ou tableau, 
quadro portátil no qual os estudantes escreviam na mesa ou table. 
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reflexões sobre o projeto “A Divina Comédia: quadro a quadro, do papel ao pixel”3, 

desenvolvido com professores da educação básica do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano 

do Ensino Médio, em espaços formais e não formais nas modalidades presencial e a distância, 

apoiado no uso artístico/aporte estético das tecnologias contemporâneas para o Ensino de 

Arte, na região Sul do Estado de Minas Gerais e promovido pelo Núcleo Sul-Mineiro da 

Associação Mineira de Arte/Educadores, doravante AMARTE-SUL4. 

             Para investigar tal proposta foi realizada uma pesquisa-ação. Conforme Thiollent 

(2004), há a contribuição de pesquisadores e pesquisados tanto na definição como na 

execução da pesquisa-ação.  

Considerando que o ‘corpus’ da pesquisa é o encontro, o cruzamento da 

fundamentação teórica, com a problemática e os dados coletados, conforme Bauer & Gaskell 

(2002), destacamos que os dados de fonte primária da pesquisa foram reunidos a partir da 

realização de entrevistas, observações e aplicação de questionários. 

A fundamentação teórica deste trabalho se sustentou inicialmente em autores que 

propõem a mediação junto aos professores, estimulando a criação de situações de 

aprendizagem significativa como Barbosa (1998, 2002, 2005), Pimentel (1999, 2002, 2011, 

2013a,b, 2016). Na sequência, apresentamos autores que discutem o papel dos aparatos 

tecnológicos como potencializadores do processo de ensino/aprendizagem a exemplo de Lévy 

(1996, 2007), além das já citadas Barbosa e Pimentel. Prosseguindo, com ênfase na 

experiência como é o caso de Dewey (1959, 2010), Schön (2000). Igualmente contribuíram 

Coutinho, Guimarães, Pimentel (2009) mostrando o lugar da arte no cotidiano. A partir da 

experiência conjugada com os conceitos cognição imaginativa de Efland (2005) sistematizado 

por Pimentel (2013) e mesa de montagem de Didi-Hubermann (2010, 2013) com as atividades 

ligadas à imagem, a partir dos princípios de Warburg (1999) revelados por Belting (2012), 
                                                 
3 Os temas, os conteúdos programáticos dos cursos de formação continuada são propostos pelos professores 
participantes nos fóruns e listas de discussão e selecionados por votação. No caso deste projeto, é de salientar 
que a região Sul-mineira possui forte presença italiana. Muitos autores (escritores, ilustradores) sul-mineiros têm 
obras que guardam liame com este clássico, como uma tradução de Henriqueta Lisboa, inclusive presente na 
versão em quadrinhos da editora Peirópolis. 
4 Este núcleo mantém uma comissão permanente de formação docente e um observatório, o Observatório de 
Arte, Cultura e Ensino de Arte-OservARTES-Sul/MG para monitoramento das políticas públicas voltadas para o 
Ensino de Arte, conforme o Plano Nacional de Cultura- PNC, Plano Nacional de Artes-PNA, o Plano Estadual 
de Cultura-PEC-MG além de Planos Municipais de Cultura-PMC.  
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também a expansão das experiências artísticas em meio digital, notadamente em rede como 

demonstra Krauss (2006) se configuraram como importantes aportes teóricos. 

Com este enquadramento com a linha teórica da cognição imaginativa, em encontros 

de discussões e experimentações, delineamos como em diversos suportes, variadas técnicas, 

distintos materiais, inclusive em meios digitais é promovida a construção do conhecimento 

em Arte, propiciada a circulação da arte entre o tablete, tablet, tableau, table. 

 
Tablete: O Ensino Contemporâneo de Artes Visuais 

 
Ao longo do tempo e ao largo do espaço, o ensino de Arte no Brasil adotou diversos 

modelos, apresentados em diferentes métodos, quase sempre importados e sem a necessária 

adaptação. Caminhamos para o fim da segunda década do século XXI com um considerável 

elenco de possibilidades, mas não seriam muitas delas pequenas variações de uma mesma 

proposta? 

Como resultado de um cenário de lutas históricas para a consolidação do Ensino de 

Arte, do seu reconhecimento como área do conhecimento, componente curricular constatamos 

avanços. A Lei 13.278/2016 incluiu artes visuais, dança, música e teatro nos currículos dos 

diversos níveis da educação básica, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) Lei 9.394/1996. Também norteiam o Ensino Contemporâneo de Arte no país, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tanto para o Ensino Fundamental como para o 

Ensino Médio, além das Propostas Curriculares nos estados, Matrizes Curriculares nos 

municípios.  

No caso dos PCN – para o Ensino Fundamental, o documento oficial para os anos 

iniciais, abre anunciando que:  
As artes visuais, além das formas tradicionais (pintura, escultura, desenho, gravura, 
arquitetura, artefato, desenho industrial), incluem outras modalidades que resultam 
dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade 
(fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance). 
Cada uma dessas visualidades é utilizada de modo particular e em várias 
possibilidades de combinações entre imagens, por intermédio das quais os alunos 
podem expressar-se e comunicar-se entre si de diferentes maneiras. (BRASIL, 1997, 
p. 45). 
 

E prossegue no documento voltado para o mesmo Ensino Fundamental, porém para os 

anos finais, ressaltando que “a primeira parte do documento tem por objetivo analisar e 
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propor encaminhamentos para o ensino e a aprendizagem de Arte no ensino fundamental” e 

“na segunda parte estão destacadas quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

destacando que nela, o professor encontrará as questões relativas ao ensino e à aprendizagem 

de cada linguagem artística”. (BRASIL, 1998, p. 15). 

O que também é corroborado nos Parâmetros para o Ensino de Arte no Ensino Médio, 
 

É fundamental que na disciplina Arte os alunos possam dar continuidade aos 
conhecimentos práticos e teóricos sobre a arte aprendidos em níveis anteriores da 
escola básica e em sua vida cotidiana. Com isso, estarão ampliando os saberes sobre 
produção, apreciação e história expressas em música, artes visuais, dança, teatro e 
também artes audiovisuais. Podem ainda incluir práticas artísticas em suas diversas 
interfaces, interconexões e usos de novas tecnologias de comunicação e informação. 
(BRASIL, 2000, p. 48). 
 

Uma proposta que nos remete à Ana Mae Barbosa, autora da Proposta (ou 

Abordagem) Triangular, que contempla estes três momentos numa visão contemporânea para 

o ensino da arte. Como ela própria coloca, trata-se de um “ziguezague em mão dupla entre a 

fruição, a contextualização e as respostas poético-visuais no qual ‘qualquer conteúdo, de 

qualquer natureza visual e estética, pode ser explorado, interpretado e operacionalizado 

através de tal proposta’” (BARBOSA, 1998, p. 38). 

Assinalamos que a ‘proposta/abordagem triangular’ é “construtivista, interacionista, 

dialogal, multiculturalista e é pós-modernista por articular tudo isto e por articular arte como 

expressão e como cultura na sala de aula.” (BARBOSA, 1998, p. 41). Com isso, não deixa 

dúvidas de que a concepção de Arte, do Ensino de Arte mais recorrente é como linguagem e 

como comunicação, o que é bem lembrado por Pimentel: 
[...] ressalte-se que os documentos oficiais da área de Artes trazem essa linha 
conceitual como a determinante da própria área. Pode-se dizer que, mesmo entre @s 
que propagam que a Arte trabalha – ou deve trabalhar – com o pensamento 
divergente, apresentam forte resistência em considerar que possa haver outra linha 
teórica diferente da de Arte como linguagem e comunicação. (PIMENTEL, 2016, p. 
12). 
 

Não se pode esquecer que o ensino de Arte destaca o compromisso com a diversidade 

cultural. Conforme Barbosa (2002), essa multiplicidade cultural além dos códigos culturais de 

diferentes culturas, também contempla o viés tecnológico.  No atual contexto tecnossocial, se 

impõe a necessidade da criação de estruturas e ambientes que propiciem a inserção de 

estudantes e professores na cultura tecnológica, desde um nível básico e instrumental até um 
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nível conceitual como meio, recurso para a criação, fruição, contextualização artística, além 

da reflexão sobre as contribuições estéticas advindas da arte que utiliza a tecnologia. Para 

tanto é importante que o docente se apoie em uma base teórica que lhe proporcione, além do 

conhecimento e acompanhamento, também o incremento na construção do pensamento 

artístico de seus alunos, como se verificará com a proposta da cognição imaginativa. 

 
Tablet: O Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas 

 
Não é de hoje que toda observação sobre a cultura contemporânea e seu futuro 

consideram a significativa incidência dos meios eletrônicos e da informática. (LÉVY, 1996). 

É indiscutível a necessidade de conhecimento sobre as tecnologias, desde as analógicas, 

passando pelas tecnologias da informação e comunicação até as tecnologias digitais 

(fotografia, cinema, vídeo, televisão, internet, computador pessoal, laptop, notebook, 

smartphone, tablet, videogame, câmera digital) e de suas relações com as manifestações 

artísticas contemporâneas, a fim de que sua reflexão, análise e aplicação desencadeiem novas 

concepções de ensino/aprendizagem de arte. É imprescindível atentar para “a construção de 

valores das artes tecnologizadas, sempre formando um público consciente”. (BARBOSA, 

2005, p. 111). 

A imagem, a partir de cada avanço tecnológico, conforma oportunidades de 

apropriação e ressignificação, como destaca Lucia Gouvêa Pimentel (2002). Somente adotar a 

tecnologia não garante a construção do conhecimento artístico/estético. “Conhecer o 

instrumento de trabalho e as possibilidades que ele oferece é essencial, mas ir além da mera 

aplicação dessas possibilidades é fundamental.” (PIMENTEL, 2002, p. 117). Conforme 

Barbosa (2005, p. 110), “para compreender e fruir a arte produzida pelos meios eletrônicos, o 

público necessita de uma nova escuta e de um novo olhar.”. 

Como bem coloca Pimentel (2011), todas as formas possíveis de apropriação das 

tecnologias digitais nos processos de ensino/aprendizagem em Arte precisam ser 

consideradas: tanto como obras para o artista visual/audiovisual (as manifestações artísticas e 

as possíveis interfaces com as tecnologias digitais), bem como pesquisas para o pesquisador 

em ensino de Artes Visuais (a rede como banco de dados didático-pedagógico, artístico-

estético) e também como ferramentas para o professor de Artes Visuais (tecnologias de 
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criação, produção de imagens, objetos virtuais de aprendizagem, espaços com função de 

portfólios, espaços interativos em redes sociais). 
É fundamental, portanto, no ensino de arte contemporâneo, que os alunos, através de 
pesquisas, observações, análises e críticas, possam conhecer e analisar os processos: 
-dos produtores de arte, os artistas; -dos seus produtos, as obras de arte; -dos 
difusores tecnológicos da produção artística; -dos públicos apreciadores de arte no 
âmbito da multiculturalidade. (PIMENTEL, 2011, p. 769). 
  

O que é contemporaneamente potencializado pelas tecnologias digitais, nos 

cruzamentos entre diversos campos de conhecimento, segundo Lévy:  
[...] o saber não é mais uma pirâmide estática, ele incha e viaja em uma vasta rede 
móvel de laboratórios, de centros de pesquisa, de bibliotecas, de bancos de dados, de 
homens, de procedimentos técnicos, de mídias, de dispositivos de gravação e de 
medida, rede que se estende continuamente no mesmo movimento entre humanos e 
não-humanos, associando moléculas e grupos sociais, elétrons e instituições. 
(LÉVY, 2007, p. 179). 
 

Sem dúvida, a interatividade entre arte, ensino e tecnologia, tanto no uso instrumental 

do computador como extensão da memória, por exemplo, como no uso do computador como 

meio para o processo de ensino/aprendizagem, se revela no cotidiano.  

 
Tableau: Do quadro a quadro cotidiano 

 
No cotidiano, observamos que o lugar da arte é o lugar da vida. É uma construção 

cultural que parte do pensamento artístico.  A arte como uma área de conhecimento associada 

a “um modo de pensar, um modo de chegar a criações inusitadas e estéticas, de propor novas 

formas de ver o mundo e de apresentá-los com registros diversos” (COUTINHO; 

GUIMARÃES; PIMENTEL, 2009, p. 116) é também uma construção humana que se 

desenvolve no cotidiano, envolve inter-relações no meio e com o outro.  

Igualmente destacou Dewey (2010), que bem salientou ser a construção do 

conhecimento de forma ampla, total, globalizante possível se pensada a partir do surgimento 

de uma necessidade, de uma experiência, de um processo vivo que faça sentido para os 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem e em constante diálogo no tempo e no 

espaço, inter-relacionando saberes anteriores com os apresentados no presente e imaginados 

no futuro.  Para Dewey, a educação se assemelha ao ato de viver. Com isso, a prática 

educativa deveria ter enfoque na contínua reconstrução da experiência concreta de cada um:  
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As ideias sobre a educação [...] resumem-se formalmente na concepção da contínua 
reconstrução da experiência, concepção que se distingue da educação como 
preparação para um futuro remoto, como ‘desdobramento’, como formação externa 
e como repetição do passado. (DEWEY, 1959, p. 86). 
 

Dewey influenciou Donald Schön (2000) que contemporaneamente vem refletindo 

sobre a formação de professores, destacando a compreensão acerca da importância cultural da 

arte, de vivências e experiências estéticas, artísticas e relações dialógicas tendo a realidade 

concreta como mediadora. Ele também salienta que o contexto prático se distingue do 

contexto teórico porque o interesse do profissional não se restringe a compreender a situação. 

Ele deseja compreendê-la para alterá-la. Daí ser o contexto prático extremamente favorável à 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 2004). 

Numa entrevista inicial coletiva, ouvimos o elenco de possibilidades colocadas pelos 

professores participantes, como por exemplo: interagir em listas e fóruns de discussão, acessar 

material multimídia sobre arte, visitar museus pelo mundo afora por meio de um computador 

conectado à internet, folhear on-line álbuns de fotografias, assistir a vídeos, fruir obras de web 

art, criar imagens e sons a partir de softwares. Nesta oportunidade também evidenciamos as 

possibilidades expandidas5 do ensino de Artes Visuais quando desenvolvidas no meio digital, 

notadamente em rede. Além da apresentação do repertório imagético do papel ao pixel de ‘A 

Divina Comédia’6 acrescentando além de imagens tradicionais também outras áreas como: 

fotografia digital, vídeo digital, cinema digital, computação gráfica, web arte, games, áudio 

                                                 
5 A produção de arte no campo expandido, inclusive as visuais, alcança a contaminação entre os meios da arte 
contemporânea, suscitando coexistências e hibridismos ente a arte de cunho “tradicional” e a “pós-mídia”. 
(KRAUSS, 2006). E no caso de Arte Contemporânea e Arte/Tecnologia não há foco em uma única mídia, mas 
imagens, textos, áudios dentre outras formas estéticas. 
6 A fruição do repertório imagético dantesco, da obra dantesca contemplou do papel ao pixel: desde Dante 
explicando a “Divina Comédia”, de Domenico di Michelino; as ilustrações em desenhos, gravuras, aquarelas: 
desde Sandro Botticelli, no século XV, perpassando por John Flaxman, William Blake, Gustave Doré, até 
Salvador Dalí no século XX; as pinturas de Eugène Delacroix, William-Adolphe Bouguereau, Arnold Böcklin, 
Cristóbal Rojas; as obras contemporâneas de Maurizio Cattelan, George Condo, Damien Hirst; os “The nine 
circles of hell from Dante's Inferno” com Lego do artista contemporâneo romeno Mihai Mihu; as músicas desde 
as sinfonias de Giovanni Puccini, Franz Liszt, ópera de Piotr Tchaikovsky, ou a “Dante’s Prayer” (Oração de 
Dante), de Loreena McKennitt; os filmes: desde “L’Inferno” (O Inferno), mudo em p&b, de 1911 ao 
contemporâneo de 1991, a “Divina Comédia”, de  Manoel de Oliveira; o programa de TV “Tutto Dante” (Tudo 
Dante), do diretor Roberto Benigni; a graphic novel, que remete a pôsteres com as populares fontes tipográficas 
de Seymour Chwast; a versão brasileira de ‘A Divina Comédia’ em Histórias em Quadrinhos (HQ) com as 
aquarelas de Piero Bagnariol; o videogame “L’Inferno” (O Inferno de Dante, de Visceral Games Eletronic Arts); 
a “Divina Comédia” como enredo da escola de samba carioca Salgueiro; dentre outras tantas imagens 
visuais/audiovisuais, impressas/digitais que instauraram o universo dantesco no nosso imaginário coletivo. 
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arte, design de interfaces e computação, comunidades digitais e software colaborativo, entre 

outras. Um momento em que constatamos serem os grupos participantes do curso bastante 

heterogêneos (faixa etária, formação acadêmica, familiaridade com as tecnologias 

contemporâneas, adesão às inovações), podendo ser agrupados em três grandes grupos, como 

se verifica a seguir:  
A partir das experiências, nos encontros, cursos, oficinas, diálogos presenciais e 
virtuais passei a pesquisar mais, buscar outras referências, mas ainda tenho um 
longo caminho a percorrer para inserir ações nos campos da arte e da tecnologia nas 
minhas aulas. (RELATO de uma PROFESSORA do GRUPO 1-UM). 
 
Já me encontro delineando outros caminhos na investigação e na experimentação 
com as tecnologias contemporâneas, muito além do tablet para o desenho, o 
retroprojetor para transferência da imagem a ser pintada, os programas de 
manipulação digital de imagens, também já atuo de forma mais colaborativa, tenho 
buscado mais formação na área, procurado mais espaços voltados à criação e 
reflexão crítica sobre as práticas contemporâneas das mídias digitais e, aos poucos, 
tenho incorporado inovações às aulas. (RELATO de um PROFESSOR do GRUPO 
2-DOIS). 
 
Embora em nossa região, convivamos com o constante tensionamento entre 
urbano/rural, artesanal/digital. Conforme o conjunto de cidades, a cultura digital é 
bastante evidente, como é o meu caso, e depois da discussão, das visitas técnicas, da 
experimentação para a análise da utilização artística e estética das tecnologias 
contemporâneas já vislumbro a inserção do ensino/aprendizagem de programação 
para criação em mídias digitais em minhas aulas. (RELATO de uma PROFESSORA 
do GRUPO 3-TRÊS). 
 

Depois da etapa das abordagens teóricas, que contou a participação de 

professores/pesquisadores/artistas convidados, as discussões foram transpostas para 

experiências práticas, desde visitas a um recém-instalado laboratório-ateliê no Vale da 

Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, em MG, ao Museu da Imagem e do Som-MIS/LabMIS, 

a eventos especializados neste campo, como Festival de Arte Digital-FAD, Eletronic 

Language International Festival- FILE e às oficinas de criação. 

 

Table: À mesa de montagem da AMARTE-SUL 

 
Nos encontros para as oficinas, vários dos professores, valendo-se de uma metáfora, 

mencionaram que se imaginavam diante de uma mesa de montagem (DIDI-HUBERMAN, 

2010, 2013) se sentiam em diálogo com incontáveis coleções, incalculáveis possibilidades. 

Como numa mesa de montagem, nas oficinas no ateliê que se apresentaram como um 
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constante ‘estado de devir’, apoiados em vivências e experiências, com a aproximação entre 

repertórios variados, com as imagens da obra ‘A Divina Comédia’ tanto em mídias impressas 

como digitais, numa significativa experiência estética como bem destaca Pimentel:  
há que se considerar que a provocação da experiência estética tem que incluir não só 
artes curatorialmente reconhecidas (de suma importância), como também são 
igualmente relevantes o artesanato, a arte popular, a arte de mídia eletrônica e 
outras. Arte não é somente o que está nas galerias ou museus consagrados. A arte 
pública – ou arte do público, como diz Ana Mae Barbosa – invade os espaços 
urbanos (e, muitas vezes, também os rurais), convidando as pessoas a participarem 
de sua fruição. (PIMENTEL, 2013b, p. 133). 
 

E com o conceito de cognição imaginativa, trazido por Arthur Efland, sistematizado 

por Lúcia Gouvêa Pimentel (2013a), temos a concepção de arte como imagem, do seu ensino 

por meio da metáfora, do campo específico da arte como área de conhecimento autônoma. 

Com a cognição imaginativa temos a imaginação associada com a imagem e a sua potência 

em desencadear associações/metáforas, estabelecer conexões entre coisas aparentemente não 

relacionadas como bem aponta Efland (2005) e assim os professores foram constatando: 
que a arte é o lugar em que as construções da imaginação deveriam tornar-se o 
principal objeto de estudo. A imaginação é necessária para entender que a imagem 
visual ou a expressão verbal não são literais, mas sim incorporações e significados a 
serem percebidos de outra perspectiva. É somente na arte que a imaginação é 
encontrada e explorada em completa consciência. (EFLAND, in: Barbosa, 2005, p. 
342). 
 

Todas estas observações endossam a sugestão de Pimentel em considerarmos a 

imaginação como “o espaço mais propício para a construção do conhecimento” (2011, p. 769) 

e da experiência como lugar onde ela se potencializa no processo de aprendizagem. O que 

também nos alerta e nos instiga para a questão de que na arte não se acomodam ações 

mecânicas a partir da repetição ou reprodução de modelos, os modelos são fruídos, 

desmontados, remontados (na mesa de montagem), elaborados a partir da articulação entre a 

percepção, a emoção, a sensibilidade, a investigação, a reflexão e a imaginação.  

 

Tabulando algumas considerações finais 

 

Após um breve panorama sobre o ensino contemporâneo de Arte, o ensino de Arte 

com tecnologias contemporâneas, apontamentos sobre o cotidiano dos professores de Arte-
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Artes Visuais/Audiovisuais no sul de Minas participantes dos programas de formação 

continuada do ObsErvARTES/AMARTE-Sul, os resultados, discussões e sugestões para 

encaminhamentos, inovações na arte do seu ofício, convocamos Archer que destaca ser “a arte 

um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra de arte, longe de ser o ponto 

final desse processo, age como o iniciador e ponto central da subsequente investigação do 

significado.” (2012, p. 236). Em certa medida, esta reflexão se relaciona com a forma como o 

ensino da arte se configura como um processo constante, que vai além de buscar 

interpretações, instiga encontrar sentidos, reconstruir significados tanto para arte como para a 

própria vida. 

Assim, enquanto tabulamos o conjunto de conexões estabelecidas, experienciadas e 

vivenciadas, imaginamos os resultados de todo esse processo de ensino/aprendizagem junto a 

professores de Arte que estejam prontos e dispostos “a colaborar na tarefa de transformar o 

conjunto de conhecimentos e experiências em algo apreendido e aprendido como valor”, 

como propõe Pimentel (2013b). Professores/pesquisadores/artistas que sejam capazes de 

perceber, pensar, criar, investigar, teorizar, conceituar, provocar, refletir, elaborar, incorporar 

devires, imaginar, construir conhecimento a partir da Arte como disciplina, componente 

curricular, área do conhecimento. Professores/pesquisadores/artistas que, no espaço e tempo 

presente, pensam a arte como exercício de cidadania, que refletem sobre o lugar da arte em 

nosso mundo, em nosso cotidiano, sob uma perspectiva ampla, plural, democrática, inclusiva, 

que reconhecem cidadãos, comunidades como agentes de construção de nossa diversidade 

cultural. E assim engendram um novo campo para a política pública de arte, de cultura que 

aconteça desde o chão de cada comunidade, nas ruas, praças, feiras igrejas, cemitérios, 

também nas salas de aula, laboratórios de informática, espaços digitais, instituições culturais e 

não apenas em ateliês, oficinas, museus, galerias, arte em toda parte e com todos. 
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Resumo 
O presente texto apresenta alguns elementos de uma Ecoformação-pesquisa desenvolvida com 
professoras e crianças, em uma escola pública de ensino fundamental situada em Brasília –Distrito 
Federal, Brasil. O objetivo foi desenvolver um processo formativo interativo baseado na Linguagem 
Poética e na Ecologia Humana, no Pensamento Complexo e nos princípios da Carta da Terra junto a 
professoras e estudantes dos anos iniciais. A experiência atravessou campos de conhecimento 
distintos, as expressões artísticas e os conhecimentos científicos e tradicionais. Nessa perspectiva foi 
articulada a expressão criativa à uma estética compartilhada, onde o sujeito se autoriza a mostrar sua 
singularidade, a dimensão criativa que fortaleça a formação humana, pois esta habita entre o sujeito e 
suas camadas mais profundas de expressão, compreendendo a arte como expressão que pode ser 
vivida na vida cotidiana. 
Palavras-chave: Ecoformação. Linguagem Poética. Formação humana. 

Introdução 

Em um estado de espírito aberto ao conhecer, ao produzir saberes e fazeres no 

coletivo, compreendo que o conhecimento não é um conceito fechado, determinante e 

determinador. O conhecimento é uma noção fluida, pois, como cambiam os dias no trajeto 

cotidiano, nós cambiamos conhecimento. Nós o produzimos e somos por ele afetados. Deste 

modo, no presente texto são apresentadas algumas noções sobre Ecoformação Artística, 

considerando alguns elementos da pesquisa “AnElos ecopedagógicos entre a Complexidade e 

a Carta da Terra: invenções criativas no cotidiano escolar” (SILVA, 2016). Trata-se de uma 

ecoformação-pesquisa desenvolvida com professoras e crianças, em uma escola pública de 

ensino fundamental situada em Brasília –Distrito Federal, Brasil. O objetivo foi desenvolver 

                                                 
1 Doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Professora de Artes Visuais da Secretaria de Educação do 
Distrito Federal. Professora de Artes Visuais da SEDF. Membro do GREAS - Grupo de pesquisa Ecoformação 
Artística e Sociedade – Universidade Rene Descartes – Sorbonne Paris V. Bolsista Capes - processo número 
5722/14-4. 
2 Doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris VIII, com pós-doutorado na Universidade de São 
Paulo. Professora e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília 
onde. Desenvolve pesquisas na área de Educação Ambiental e Ecologia Humana com ênfase na abordagem 
complexa e transdisciplinar de temas como a ecopedagogia da água, educação ambiental, arte-educação e 
formação de educadores. 
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um processo formativo interativo baseado na Linguagem Poética e na Ecologia Humana, no 

Pensamento Complexo e nos princípios da Carta da Terra junto a professores e estudantes dos 

anos iniciais, na faixa etária de 04 a 12 anos. Na ecoformação-pesquisa consideramos a 

Escola como um nicho ecológico local e, portanto, um ecossistema capaz de reorganizar os 

tempos/espaços da aprendizagem coletiva.  

A autoformação que é um componente da formação considerado como um processo 

tripolar (PINEAU,1992), pilotado por três dimensões: o si (autoformação) em sua natureza 

individual; os outros humanos (heteroformação), dos ambientes e das coisas (ecoformação). É 

uma ligação que favorece a dobra interno<>externo que reconhece as diversas fontes na trama 

de produção coletiva de conhecimento e que dá sentido ao vivido e à formação humana. 

Portanto, emerge a possibilidade de uma ação em Arte/Educação que contempla os conceitos:  

“razão sensível” (MAFFESOLI, 1998) e a “estética: estar juntos” (MAFFESOLI, 2010), além 

de oportunizar poéticas<>estudo<>relações. Conhecer passa a ter um sentido de fissura, de 

soltura, de tessitura comum e de atualização, em constante processo de “autorização” 

(ARDOINO,1998) no percurso criativo. 

As formas de dizer sobre o cotidiano, a vida, a formação humana, a ciência, a arte, a 

produção de conhecimento levam a um pensamento de “reversibilidade” como processo de 

ida-e-volta entre os autores e atores do processo formativo, conforme compartilha Apolline 

Torregrosa (2012). Vivemos as dobras da nossa existência ao tomar consciência das emoções 

e das razões que produzem conhecimento sensível no cotidiano. 

Para a realização da Ecoformação-pesquisa foi desenvolvido um processo por meio de 

oficinas ecopedagógicas, constituindo um percurso criativo a partir das experiências em 

linguagem visual na forma de desenhos, pinturas, colagens, criação de objetos e criação de 

espaços ético-estético-ecológicos, como busca meditativa dos temas culturais e ecológicos. 

Assim, pudemos fazer uma aliança significativa entre as imagens, as palavras e as ações. Os 

roteiros das oficinas foram referenciados nos princípios da Carta da Terra e no Método da 

Complexidade. A Carta da Terra pertence ao gênero narrativo e, portanto, resgata dimensões 

afetivas com o ser a que nos correspondemos, amplia nosso conhecimento do outro e alimenta 

nosso imaginário de modo a criar uma pluralidade de ações que abrigam as múltiplas 
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dimensões humanas. Já o Método nos oferece perspectivas de produção de conhecimento 

diferenciadas ao entrelaçar as esferas física, biológica e antropossociológica. 

A experiência atravessou campos de conhecimento distintos, as expressões artísticas e 

os conhecimentos científicos e tradicionais. Considero que uma pesquisa ecoformativa no 

âmbito da complexidade e da transdisciplinaridade nos capacita a pensar materialidades 

simbólicas e seus estados de configuração na matéria. Os produtos que surgiram foram 

emergências nascidas não só das nossas águas, mas tal qual o barro, eles  resultaram da 

plasticidade coletiva e sua convivência com o ar, a terra e o fogo na queima que retroalimenta 

a cultura. 

 
Linguagem poética na formação humana   
 

Para Japiassu (1982), instalou-se uma obstinação em não se pensar sobre o homem. 

Existem seres humanos, mas o homem é um mito. As propriedades e os privilégios que a 

ideologia humanista confere a esse fantasma são ilusórias. Ao interrogar-se sobre o homem, o 

pensamento “fica adormecido num novo sono dogmático” e a ciência se extravia. As ciências 

humanas oscilam entre a ciência empírica, a ciência formal e a reflexão filosófica. Por isso 

são instáveis, “perigosas e em estado de perigo” (FOUCAULT apud JAPIASSU, 1982, p. 

240). A pseudoideia do homem não resulta da irrupção de um objeto novo proposto ao 

conhecimento, mas de um “acontecimento na ordem do saber” que constitui esse objeto vão. 

O homem que desaparece não somos nós, mas um absoluto imaginário que 

desempenhou um papel cômodo no desenvolvimento dos conhecimentos, num momento 

histórico em que o sistema físico por excelência era um sistema fechado e isolado, em 

equilíbrio termodinâmico. Em superação dessa lógica, o pensamento complexo introduz a 

reflexão da multidimensionalidade humana, ao interagir os planos físico-bio-sociológico. São 

ideias de processos auto-organizadores e auto-eco-organizadores para tratar com a 

complexidade do real e surgem como princípios pelos quais podemos compreender a 

propriedade de cada sistema, criar suas próprias determinações e as suas próprias finalidades 

sem perder de vista a harmonia com os demais sistemas com que interage.  

A questão: “que ser humano formar?” nos remete ao mesmo tempo à questão: “que 

sociedade construir?”. A formação humana deveria estar ligada, cada vez mais, aos desafios 
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das sociedades plurais forjadas na era planetária. Ligada a um novo tipo de mundialização, “a 

expansão de uma civilização planetária, nutrida por diferentes culturas, progredindo como 

consciência do pertencimento a uma sociedade-mundo” (MORIN, 2003, p. 94). Mais do que 

tentar responder às questões anunciadas, necessitamos compreender o princípio da auto-eco-

organização.  

Esse princípio explicita a relação autonomia/dependência como parte  dialógica da 

formação humana. Uma formação humana que também está orientada pelo desenvolvimento 

da inteligência geral, cujo exercício liga-se à atividade crítica, à autocrítica e à dúvida. O 

pleno emprego da inteligência nos ajuda a refletir sobre o ars cogitandi: uma arte dialógica da 

concepção que põe em atividade todas as aptidões e atividades do espírito/cérebro, que 

interliga “um espírito engenhoso (na sua estratégia), espírito engenheiro (na sua aptidão 

organizadora), e, nas suas mais altas formas criativas, genial” (MORIN, 1996, p. 176).  

Ainda para Morin (1991) o pleno emprego da inteligência permitiria a ligação de duas 

culturas dissociadas: a cultura humanista e a cultura científica. Esse é o desafio dos desafios 

que levanta um problema histórico: a necessidade de uma democracia cognitiva. O 

bombardeio de informações advindas de diversos meios de comunicação, que oculta o erro e a 

ilusão, causa problema não apenas ao saber produzido no cotidiano, mas também ao 

conhecimento do que é humano e ao próprio conhecimento científico. As incertezas e riscos 

não são apenas vazios e lacunas do conhecimento, mas estímulos que mobilizam atenção, 

vigilância, curiosidade e inquietação produtores de estratégias cognitivas diante do incerto, do 

vago, do risco. Assim a complexidade ecossistêmica permitiu os desenvolvimentos do 

conhecimento. O viver num universo comportando riscos e incertezas permitiu o 

desenvolvimento correlativo das estratégias cognitivas e das estratégias de comportamento. 

Os ecossistemas funcionam como uma máquina de ensinar.  

O estabelecimento de relações todo/partes, inter-retro-ações, bem como o 

reconhecimento da unidade/diversidade humana e cultural favorecerem aberturas reflexivas 

aos contextos locais, nacionais e planetário e inauguraram a possibilidade de recuperar o 

espaço do sentido da vida e a capacidade para responder os desafios de uma sociedade plural 

e suas questões do destino.  
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Todas essas relações tornar-se-ão possíveis se começarmos a pensar a educação a 

partir de um processo tripolar de aprendizagem, como Pineau (1992) propõe, em que cada 

sujeito aprende consigo - autoformação, aprende com o outro - heteroformação e aprende com 

o ambiente – ecoformação. São momentos distintos e interdependentes de aprendizagem na 

formação humana que pode oxigenar a visão iluminista de educação que ainda prevalece na 

contemporaneidade. Esse processo é como um sistema circulatório que favorece a linguagem 

poética com que venho trabalhando ao longo de minha vida profissional, mas que se enraíza 

nas interações necessárias a um sujeito aprendente. 

Uma atitude re-organizacional  como a noção de “linguagem poética” (MORIN, 1999) 

surge  engendrada da minha práxis e ao mesmo tempo como uma evocação latente que me faz 

avançar em sua definição. Rememoro no texto abaixo: 

 
A arte no meio escolar vem sendo utilizada como instrumento de ilustração, 
decoração e mediação artesanal, no processo de aquisição de conhecimentos 
relacionados às disciplinas alheias à própria arte. De maneira geral, o conhecimento 
incipiente, observado nas escolas, reduz a amplitude da cultura e do fazer artístico. 
Assim, adota-se uma concepção estética estereotipada, preconceituosa e 
reducionista, alienando a criança de um fazer criativo que expresse seu ambiente de 
convivência e sua história pessoal. Esse contexto escolar reflete o estado comercial 
da arte, a serviço de padrões estéticos de fácil aceitação. A indústria cultural – que 
opta pela padronização – invade o universo infantil, agrega rótulos, forja ídolos e 
marcas, massificando e descaracterizando identidades e significados próprios do 
núcleo social das crianças. O foco é o consumo. A descaracterização da arte na 
educação contribui negativamente no desenvolvimento das dimensões consideradas 
essenciais ao desenvolvimento humano. Propõe uma saber fazer limitado, na maioria 
das vezes sem significado para o educando. Essa problemática provoca um 
distanciamento do que a escola deveria proporcionar e o que ela realmente vem 
fazendo na busca da inteireza e da consciência de nossa condição de ser histórico 
pertencente a um universo natural e construído. (SILVA, 2006, p. 175) 

 

Eu trouxe o trecho acima pois ele me coloca em uma atitude autocrítica dos meus 

próprios caminhos de aprendizagem e como em um processo tripolar de formação, me deixa 

fluir na aprendizagem comigo, com o outro e com o ambiente. No texto citado, apresento um 

olhar um tanto apegado a um saber fazer e a um sujeito histórico, mas eu já religava natureza 

e cultura. Eu já cultivava uma efervescência em torno das multidimensões, embora eu 

pensasse sobre o desenvolvimento humano e não sobre a formação humana. Mas já pensava 

que a estética era um caminho de religação de saberes no cotidiano da criança.  
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O papel da linguagem poética foi pensado a partir das expressões da arte que sempre 

vão permear o trabalho e o discurso nos caminhos da ecoformação, como um passo 

importante  na “reparadigmatização” (MORIN, 1999, p. 351).  

A complexidade nos faz pensar que “não podemos distinguir com nitidez e clareza 

aquilo que separa e aquilo que opõe autos e oikos”. A interação do Método da Complexidade 

com a Carta da Terra participa desse caminhar para pensar a organização viva “para conceber 

a autonomia e a liberdade, igualmente a incerteza” e, sobretudo, “para compreender o 

indivíduo; o ambiente; o observador-conceptor; a própria vida” (Ibid., p. 352,353). Uma 

compreensão de linguagem poética mais refinada vai surgindo com a compreensão da 

reparadigmatização.  

Outros passos seguem no sentido de ampliar os campos de sentido onde interagem o 

imaginário, a cognição, a corporeidade, a estética, a ética, entre outros, fortalecendo o saber 

ser e o saber conviver. Todas essas relações no desabrochar da sensibilidade como um 

circuito aberto, que nos permite viver o espaço das relações, interações e retroações, 

articulando as multidimensões do humano. Uma volta na espiral para mim foi perceber que 

estamos diante não apenas de ações pertinentes à estética artística, mas diante também de uma 

cadeia de elementos físicos, biológicos, sociais, políticos, mitológicos, simbólicos e até 

cósmicos. “É a contextualização a partir desses elementos que, inevitavelmente, ajudará a 

fomentar a postura sensível e crítica do sujeito em processo educativo” (SILVA, 2008, p. 69). 

Essas interações possuem uma interface com as estruturas social, política, econômica no nível 

de realidade antropossocial, que por sua vez, estão enraizadas nas relações ecossistêmicas, no 

nível biológico. Como nos ensina Andrade (2006, p. 23) “a contextualização agirá como 

elemento potencializador da percepção e instigará diálogos como uma das essências geradoras 

da contribuição artística, expressa nas interações ecológicas naturais e construídas”.  

Assim, a ideia de poiésis nos traz a possibilidade de que todo ser humano é capaz de 

criar e de atribuir criatividade ao seu cotidiano. A partir do “conceito biológico de sujeito” 

tornou-se possível refletir mais sobre a capacidade mencionada, pois a noção de sujeito para 

Morin (1997, p. 254), “compreende a definição multidimensional (simultaneamente 

organizacional, lógica ontológica, existencial), pode e deve ser generalizada a todos os níveis 
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de individualidade que se constituíram no universo vivo”. Para o autor “isso significa que o 

sujeito não é um conceito fechado ou transcendente”.  

Reabilitar o sujeito na produção do conhecimento é uma atitude preconizada no 

Método da Complexidade e tomada como um dos princípios da presente pesquisa. Essa é uma 

outra volta na espiral para continuar com a concepção da noção de linguagem poética, pois 

aqui se evidencia um elo com a ecologia humana em que a capacidade de criação e 

intervenção no ambiente é uma relação constituída pela capacidade de auto-organização do 

vivo. O processo de auto-organização pode nos levar à concepção de novas formas, novos 

olhares e à renovação do cotidiano escolar, em que a criatividade, que é própria dos sistemas 

vivos,  constitui o elo fundante e fecundo da auto-organização do sujeito, pois, “quando 

saímos do equilíbrio e deixamos o universal para trás”, nós podemos cair “no único, na 

fertilidade e na variedade”, já dizia Capra (1996, p. 182) “algo não pode acontecer porque não 

aconteceu antes”. Bem, coisas novas podem surgir o tempo todo. 

Anelamento metodológico  

O curso como estratégia de composição do grupo de pesquisador coletivo foi criado 

com a intenção de favorecer os espaços de comunicação, na perspectiva do “acoplamento 

estrutural” (MATURANA; VARELA, 2002) em que um sujeito influencia o outro de forma 

cooperativa e na produção de mudanças na estrutura do sistema. Foi o diálogo que favoreceu 

a cada participante retomar como recebeu e interpretou a sua ação. Essa dinâmica de 

acoplamento produziu maior interação entre os sujeitos da pesquisa e favoreceu a implicação 

de cada um no processo. Para complementar e cultivar a implicação na pesquisa, eu trabalhei 

com a noção de “autopoiése” (MATURANA; VARELA, 2002) que se centra na dinâmica 

constitutiva dos seres vivos e sua relação com o meio ambiente, há ao mesmo tempo 

autonomia e dependência dos seres dentro do sistema e, portanto, a produção de si próprio, 

instaurando a compreensão dos sistemas vivos e os sistemas de sentido.  

O curso, desenvolvido junto com as professoras da Escola-Classe Granja do Torto no 

Distrito Federal, foi pensado na perspectiva da auto-eco-organização denominada por Morin 

(1997), incluindo o “cuidado político, ético, estético e cultural como transversalidades 

irredutíveis” (MACEDO, 2012, p. 109) para pensar a prática docente com as contribuições da 
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linguagem poética como instrumento fundamental para que a sensibilidade se abra, não 

somente para o conhecimento, mas para uma ação implicada e concreta em educação 

ambiental. 

Para abrigar a palavra e a capacidade criadora em registros da experiência, foram 

trabalhadas as técnicas propostas pela Pesquisa-ação Existencial (BARBIER, 2002) com 

algumas variações criativas e, assim, os registros se qualificaram em processo formativo. O 

Diário de Itinerância é um instrumento fundamental e foi desenvolvido em três fases pelo 

pesquisador coletivo. A primeira fase é o diário rascunho, que abriga o registro individual e 

espontâneo do processo e tem um caráter mais íntimo. O diário elaborado é a segunda fase e, 

também, é um registro individual em que cada participante faz avanços, qualificando os seus 

textos com uma visão mais crítica e fundamentada teoricamente. A dinâmica de construção 

desse diário é acrescida das imagens geradas da palavra poética e de leituras mais conceituais 

sobre o processo. Por tudo isso, o diário elaborado foi convertido em um portfolio. Esse 

formato permite mais autonomia e interação com as diferentes linguagens na produção do 

conhecimento. Os encontros com as crianças foram registrados no portfolio.  Na terceira fase, 

tivemos o diário comentado que foi sistematizado coletivamente.  

A escuta sensível como atitude de pesquisa foi amplamente utilizada. A escuta 

sensível é a presença integral, revela-se como a articulação da audição <> olhar <> pele <> 

olfato <> paladar em sintonia com o intelecto<>sensibilidade. Essa atitude é de caráter 

clínico, pois percebe com todos os sentidos as situações e suas singularidades. Temos ainda 

um sentido meditativo em que “o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário 

e cognitivo do outro para ‘compreender do interior’ as atitudes e comportamentos, o sistema 

de ideias, de valores, de símbolos e de mitos” (BARBIER, 2002, p. 94). A compreensão, 

desde o interior, Barbier define como existencialidade interna e, por meio desta, podemos 

trabalhar com um grupo na aceitação do outro, de seus sistemas de crenças e valores, pois a 

escuta sensível acolhe a “multirreferencialidade” (ARDOINO, 1998). É preciso “saber escutar 

o ‘lugar’ diferencial de cada um no campo das relações sociais para poder escutar sua palavra 

ou sua capacidade criadora” (BARBIER, 2002, p. 95). 

As oficinas ecopedagógicas funcionaram como um espaço de convivialidade, onde as 

expressões criativas e simbólicas fecundaram um processo para os sentidos e significados, 
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uma abertura epistemológica qualitativa para ampliar a nossa compreensão das 

complexidades na relação sujeito-objeto. Foram realizados 18 encontros (1 encontro 

semanal), durante 03 meses com as professoras e as crianças entre 04 e 12 anos da Escola 

Classe Granja do Torto.   

As atividades foram organizadas em três macroestratégias, considerando a articulação 

das esferas física< >biológica< >antropossociológica propostas no Método I (MORIN, 1997, 

p. 14). A esfera física teve uma visita ao planetário como macroestratégia. A esfera biológica 

teve o cultivo ecológico, plantio de hortas e de árvores, a relação com as sementes, um espaço 

de observação dos ciclos da vida. A esfera cultural articulou as reflexões sobre a vida, a ideia 

de cultivar a natureza e outras formas de intervenção humana no ambiente. Deste modo, 

trabalhamos com materiais expressivos disponíveis no ambiente escolar, desenvolvendo 

desenhos, pinturas e criando objetos. Também, como resultado da intervenção no ambiente, 

nós criamos espaços educativos como a espiral de ervas e um Memorial do Guapuruvu, a 

partir de uma imensa árvore morta no quintal da escola. A ação de transformar a madeira em 

um espaço educativo ao ar livre, intervindo no ambiente de forma estética e ecológica, 

ressignificou a relação das crianças e das professoras com o ambiente escolar. Trabalhamos 

juntos a definição e a escolha dos princípios do Método da Complexidade, que 

fundamentaram as macroestratégias, as atividades e a linguagem poética correspondente. As 

atividades foram articuladas à Carta da Terra. Segundo Gadotti (2010, p. 13, 15, 16): 

 
O projeto Carta da Terra inspira-se em uma variedade de fontes, incluindo a 
ecologia, as tradições religiosas, a literatura sobre ética global, o meio ambiente e o 
desenvolvimento, a experiência prática dos povos que vivem de maneira sustentada 
[...] considera as pessoas, as culturas, os modos de viver, o respeito à identidade e à 
diversidade. Considera o ser humano em movimento, como ser ‘incompleto e 
inacabado’, como diz Paulo Freire (1997), em permanente formação, interagindo 
com os outros e com o mundo. 

 
Desse movimento de integração, para completar as estratégias utilizadas, a dimensão 

corporal esteve presente em quase todos os encontros e foi articulada ao conteúdo trabalhado. 

A ideia foi retomar a dimensão do corpo no trato pedagógico como parte integrante e 

essencial no processo formativo, considerando que: 

 
O corpo em movimento reorganiza  o ser vivente como um todo, assim podemos 
entender a afirmação de Merleau Ponty de que a  percepção emerge da motricidade e 
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que por princípio, toda percepção é ação, o que mais tarde será retomado por 
Humberto Maturana,  quando diz que as ações são operações de um sistema vivo 
presente no mundo. Assim, andar, olhar,  pensar, falar, ter uma experiência espiritual 
são ações do ser humano em relação no mundo. (CATALÃO 2011, p.78) 
 

Houve a participação artistas e agentes culturais com intervenções. Essa convivência 

nos apresentou a relação interno-externo, proporcionando o acesso às diferentes linguagens da 

arte e foi outra estratégia incorporada à formação. Eu percebo nessa convivência a conexão de 

“alunos e educadores através de redes de interação e relacionamento que desenvolvam 

conhecimento compartilhado” (GADOTTI, 2010, p. 95). Essa foi a trilha para experimentar 

estratégias metodológicas baseadas nos pressupostos da transversalidade, da 

transdisciplinaridade que compuseram as oficinas ecopedagógicas. A Ecopedagogia instaura o 

espaço de aprendizagem em um sentido amplo e significativo, envolvendo o ato educativo em 

sua integralidade. Para tanto, necessitamos de intervenções pedagógicas efetivas. 

Necessitamos criar espaços para promover a aprendizagem de “envolver-nos no processo de 

compreensão, apropriação e expressão do mundo” e promover práticas educativas que 

“tornem possível o desenvolvimento de nossas próprias capacidades” (GUTIÉRREZ; 

PRADO, 2002, p. 94). 

Um roteiro para as oficinas foi criado, considerando os elementos: corporeidade; rodas 

de conversa; momento de criação/linguagem poética – envolvendo a abordagem conceitual, 

técnica e a expressão artística dos sujeitos envolvidos; ensaio poético – planejamento coletivo 

da ação para contemplar a participação das crianças. Trabalhamos o planejamento  como um 

ato dialógico e humanizador, na perspectiva de integrar a escola à realidade local  e construir 

sentido para o caminhar da comunidade escolar, reiterando a natureza plural e democrática da 

escola, conforme o olhar de CARIA (2011, p. 107 et. seq.). 

Os elementos foram articulados conforme o tema-conteúdo envolvido em cada 

encontro. Assim, pudemos experimentar uma diversidade de estratégias formativas ao 

conferir singularidade a cada encontro. O diferencial do curso de formação foi a participação 

das crianças. O aprendizado vivencial pela Carta da Terra pode ser mobilizado pelo objetivo 

educacional que inclui o uso de “processos educacionais flexíveis e contextualizados”. Esses 

processos devem oferecer “experiências e reflexões que estejam fortemente relacionadas e 

enraizadas na realidade contextual dos alunos. Tais processos devem envolver diretamente os 
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alunos e abordar suas prioridades o máximo possível” (GADOTTI, 2010, p. 95). Promover a 

participação da criança em uma ecoformação significa um aprendizado que coopera com as 

noções de ética e estética na escola, colaborando com o desenvolvimento da cidadania, 

agregando tais noções ao relacionamento do ser humano consigo mesmo, com outros seres e à 

indissociabilidade da relação natureza-cultura. Princípios fundamentais da ecoformação 

artística. 

Os AnElos da experiência: considerações finais  

A partir da experiência coletiva nós trabalhamos com a atualização do conhecimento, 

encontrando na autoformação (si mesmo), na heteroformação (com o outro) e na ecoformação 

(com o ambiente) o processo tripolar de formação que aprendemos com Pineau (2000). Por se 

tratar de um processo permanente, dialético e multiforme, essa tripolaridade nos confere mais 

sentido e direção por convocar um elo mais orgânico na educação.  

Pelo processo tripolar de formação também é possível conceber a iniciação, que pode 

surgir do polo heteroformação. Na relação “com o outro exterior que detém conhecimento” 

(SOMERMAN, 2012, p. 64) e na perspectiva da iniciação como transmissão de poder. O 

poder está no educador e está também nos educandos. A transmissão no sentido do 

compartilhamento, quando o sujeito detém uma fonte geradora de criatividade, mas ela está 

também nos outros seres. O processo de iniciação é um despertar e/ou o incentivo para que 

isso aconteça no âmbito das atividades dentro da escola. Isso gera ao mesmo tempo a 

autonomia do iniciado. O mestre é aquele que já identificou essa força dentro dele como ser 

criativo, como poeta. Também com mais sensibilidade para identificar em si e  no outro algo 

comum a todos. Ao se reconhecer mestre, o educador compreende a potência da alteridade. 

Ao recriar as atividades vivenciadas, as professoras puderam replicar de forma criativa 

com as crianças. E, ao realizá-las com as crianças, foi possível prolongar o aprendizado e a 

emoção de voltar a brincar; observar e perceber-se autoconhecedor aberto ao mistério do 

outro e à ecologia de saberes. 

A ecoformação facilitou a mobilização dos co-autores da pesquisa para identificação 

dos pontos fortes do ambiente natural/construído da escola e a adoção de uma atitude de 

cuidado um com o outro e com o ambiente. Foram utilizadas estratégias pedagógicas em 

1839



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Educação Ambiental baseadas nos pressupostos da transdisciplinaridade e da 

transversalidade. Estas estratégias possibilitaram criar coletivamente um espaço educador 

sustentável, bem como um processo intersubjetivo de produção de conhecimento enraizado na 

experiência e construído de forma cooperativa, afetiva e lúdica. A experiência estética 

favoreceu um ambiente relacional, em que as relações interpessoais evidenciam um constante 

diálogo entre uma atitude criativa e ética, a partir da valorização das experiências cotidianas 

na escola. A partir do conhecimento vivencial da Carta da Terra foi instalado um processo de 

conscientização e reflexão sobre os espaços educativos, considerando a noção de cuidado 

como forma humana de sustentação da vida e o agir local para pensar o agir global. O 

aprendizado vivencial da Carta da Terra articulou arte, educação e cultura, por meio de 

experiências e reflexões relacionadas e enraizadas na realidade contextual das crianças. No 

âmbito da pesquisa, a formação humana foi compreendida como prática social intersubjetiva e 

a prática pedagógica desenrolou-se em um campo de interações entre sujeitos, ambientes, 

interesses contraditórios e seus contextos histórico-sociais.  
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EDUCAÇÃO E MEMÓRIA:  

EXPERIÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DE ARTE1 
 

Telma Cristina Martins dos Santos2 - UNIR 
 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo a narrativa autobiográfica, enquanto professora de Arte e mestranda, 
da disciplina Concepções de Aprendizagem e Práticas Curriculares do Programa de Pós-Graduação do 
Mestrado Profissional em Educação Escolar da Fundação Universidade Federal de Rondônia. A 
narrativa expõe experiências vividas a partir da minha trajetória pessoal, profissional, fatos que 
contribuíram para minha formação e o caminho percorrido até a área de conhecimento escolhido, ou 
seja, a combinação da formação estética aliada à educação. Relato as dificuldades que um profissional 
enfrenta quando o mesmo escolhe essa formação em Arte-educação na região Norte do País, 
principalmente na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia. Descrevo como realizo o ensino de 
Arte nas formas teórica e prática, por meio da História da Arte, do fazer artístico e da leitura ou 
apreciação da obra e a importância da avaliação, individual e em grupo das atividades desenvolvidas. 
A narrativa ainda apresenta um exemplo de atividade desenvolvida com meus alunos do curso técnico 
integrado em Agroecologia, do 1º ano do Ensino Médio, que foi bem sucedida e retrabalhada outras 
vezes em anos anteriores com reformulações. A conclusão aponta que a arte é importante e essencial, 
porque propicia o pensamento estético, que caracteriza um jeito especial e único, dá sentido às 
experiências individuais e proporciona ao aluno o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção, da 
reflexão e da imaginação para a vida do mesmo. 
Palavras-chave: Narrativa. Professora de Arte. Educação. 

 
“As memórias de mim mesmo me ajuda a entender as tramas das quais fiz parte.”  

Depoimento de Paulo Freire, Museu da Pessoa, em 01 de janeiro de 1993. 
 

Introdução 

O ensino de arte na escola é o foco deste trabalho, demonstrando uma trajetória de 

vida onde a experiência em sala e em escolas públicas, no dia a dia, é a minha inspiração. A 

realidade e as dificuldades encontradas na educação, no ensino da arte, a falta de profissionais 

com formação na área, além da posição geográfica da região, são fatores que contribuem e 

agravam o ensino da disciplina e resultam na desvalorização da Arte. O texto tem como 

referência pesquisadores e autores no campo do ensino de Arte (BARBOSA, 2002; 

                                                 
1 Trabalho Final apresentado como requisito avaliativo da Disciplina Concepções de Aprendizagem e Práticas 
Curriculares do Mestrado Profissional em Educação Escolar (MEPE) - Fundação UNIR – Campus José Ribeiro 
Filho. Abril/ 2016. 
2 Mestranda do Programa de Pós- Graduação em Educação Escolar – Mestrado Profissional. UNIR/ Porto Velho. 
Orientada pela Professora Doutora Juracy Machado Pacífico. E-mail telma.cristina@ifro.edu.br 
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BARBOSA, 2004); (BRASIL, 2001); (PILLAR, 1999); na área das narrativas como 

alternativas pedagógicas (CUNHA, 1997) e da Educação (PERRENOUD, 2000); 

(SACRISTÀN e PÉREZ GOMES, 2000); (PÉREZ GÓMEZ, 1997); (EMMEL, R. e KRUL, 

2012) dentre outros. O objetivo principal é o meu relato de experiência enquanto professora 

de arte, com o intuito de provocar reflexões. 

1. Relatos de uma professora de Arte  

Esta narrativa relata as fases de minha vida pessoal e profissional, com o objetivo 

de exemplificar as dificuldades do ensino de Arte, no âmbito geral e a desvalorização aliada 

às dificuldades na formação de profissionais nessa área, na cidade de Porto Velho. Quanto à 

pesquisa narrativa: 
Experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da expressão de vida de um 
sujeito. É por isso que se pode afirmar que a escrita sobre uma realidade pode afetar 
esta mesma realidade, pois assim como são os pensamentos que orientam a ação 
racional, a narração conduzirá ao desempenho de fatos vitais. (CUNHA, 1997, p. 
188). 
 

A narrativa dos fatos auxiliará na compreensão de aspectos relacionados às 

dificuldades encontradas na trajetória de minha vida quanto à formação e área profissional. 

Meu nome é Telma Cristina M. dos Santos, nascida em Porto Velho, filha de um 

casal constituído por professora primária (portovelhense) e militar do exército (carioca). Daí, 

o propenso caminho da disciplina e da educação como parte de minha formação. Desde que 

me entendo por gente, era cobrada, em todos os sentidos, na conduta e no comportamento. 

Sou até meio traumatizada por isso! 

Após o casamento, minha mãe mudou-se para o Rio de Janeiro com meu pai. Eu 

tinha aproximadamente três anos de idade. Cresci no Rio. Porém meu pai faleceu em 1981, 

quando nos mudamos para Porto Velho, novamente. Aqui terminei o Ensino Fundamental e o 

Médio, no Colégio Maria Auxiliadora (escola de freiras, no qual minha mãe foi interna 

durante muito tempo). Passamos por dificuldades no início, mas minha mãe tomou as rédeas 

da situação e nos estruturamos. Hoje meu irmão mais novo (nascido no Rio de Janeiro) é 

sargento da aeronáutica, minha irmã é psicóloga e eu, professora de Arte no IFRO. 

É preciso que o sujeito esteja disposto a analisar criticamente a si próprio, a separar 
olhares enviezadamente afetivos presentes na caminhada, a por em dúvida crenças e 
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preconceitos, enfim, a des-construir seu processo histórico para melhor poder 
compreendê-lo. (CUNHA, 1997, p. 188). 
 

Ao relatar minha trajetória de vida pessoal, há uma análise consciente dos fatos 

ocorridos, resultando num rearranjo das memórias e melhor compreensão de mim e minha 

história. “Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 

reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados” (CUNHA, 1997, p. 187). 

Quanto à minha formação, dei continuidade no Rio de Janeiro.  

 Ao concluir o ensino médio, fui morar com meu avô paterno. Tentei várias vezes o 

vestibular. Passei em 1993 para a Universidade Federal do Rio de Janeiro/ UFRJ, depois de 

muito estudo e sacrifício. Cursei Design de Interiores, já que possuía habilidade e afinidade 

com a Estética. Ao me formar em 1998, voltei para Porto Velho, onde não conseguia 

emprego. Refleti bastante e decidi voltar para a UFRJ, em 2000, pedindo reingresso no curso 

de Licenciatura em Educação Artística.  

Concomitantemente ao segundo curso de graduação, cursei Pós-graduação em Arte 

Terapia, na Faculdade Cândido Mendes. Ao terminar minha formação acadêmica, fui 

trabalhar em Rio Branco, no estado do Acre. 

[...] no ensino, na utilização de memoriais - que podem ser excelentes materiais de 
pesquisa - são usuais os relatos escritos. Sua análise mostra que toda a construção do 
conhecimento sobre si mesmo supõe a construção de relações tanto consigo quanto 
com os outros. (CUNHA, 1997, p. 187). 

Ao me analisar, acontece uma contribuição em relação com os outros, 

principalmente no relacionamento com os alunos, durante minha trajetória profissional.  

Minha fase profissional, iniciou como professora em uma instituição para menores 

infratores, em Rio Branco. Continuei lecionando na Fundação Bradesco (Ensino Fundamental 

e 1º ano do Ensino Médio) e na Universidade Federal do Acre/ UFAC, no Programa Especial 

para Professores, no curso de Pedagogia. Ministrava as disciplinas relacionadas à Arte. 

Também trabalhei com capacitação para servidores públicos, oferecida pelo Governo do 

Estado. Nesse período, por causa de problemas pessoais, mudei-me novamente para Porto 

Velho. 

Em Porto Velho, lecionei primeiramente em escolas particulares: SESI, Colégio 

Classe A, Laura Vicuña, Centro de Ensino Aprender e Colégio Objetivo, até o Governo do 
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Estado ofertar edital em Educação. Em 2008, iniciou minha carreira profissional pública. 

Ministrava aula de apenas 01 tempo para cada turma, totalizando 40 aulas semanais. As aulas 

eram na escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva e escola 

Estadual de Ensino Médio João Bento da Costa. 

Em 2010, fiz concurso para o IFRO, Instituto Federal de Rondônia. No edital havia 

01 vaga para a cidade de Vilhena, mas com a possibilidade de mais candidatos serem 

admitidos. Passei em segundo lugar e fui convidada para trabalhar na cidade de Cacoal. Onde 

trabalho desde 03 de junho de 2011. Leciono Arte, com muito prazer! Abordo conteúdos de 

História da Arte e proponho atividades práticas de Artes Visuais. 

A carência de professores formados em Arte, em nossa região, fez com que eu 

pensasse e formulasse o projeto da pesquisa do mestrado fosse para auxiliá-los. Espero 

contribuir para que o ensino de arte se fortaleça e seja bem empregado. Pode até ser um 

sonho, mas estarei fazendo minha parte! 

“As percepções, apreciações, juízos e credos do professor são um fator decisivo na 

orientação desse processo de produção de significados, que constituem o fator mais 

importante do processo de construção da realidade educativa” (PEREZ GOMEZ, 1997, p. 

110).  

2. Concepções de Aprendizagem: Ensinar Arte 

No que tange ao Ensino de Arte, penso que existem partes dos conteúdos que 

precisam ser empregados de forma efetiva e não apenas descritas nos Currículos e 

documentos oficiais da escola. É necessário que se aborde conteúdos da realidade do aluno de 

forma que o faça consciente do mundo em que está inserido. 

São indispensáveis aos alunos, os conhecimentos escolares que facilitem uma 
compreensão acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem uma ação 
consciente e segura no mundo imediato e que, além disso, promovam a ampliação 
de seu universo cultural (MOREIRA e CANDAU, 2008, p. 19). 
 

A parte prática da disciplina é indispensável para a fixação dos conteúdos teóricos. 

As visitações aos museus, exposições, teatros, cinemas, espetáculos de dança, dentre outros, 

torna o conhecimento da Arte mais atrativo, contribuindo para melhor aceitação por parte dos 

alunos e efetivando a importância da mesma no seu cotidiano. 
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Arte na Pré-história, geralmente é o primeiro tópico que abordo em sala como 

conteúdo de História da Arte. Lógico que apenas após o entendimento, por parte dos alunos, 

do que é a Arte.  

Por meio da Arte na Pré-história, o aluno compreende o início da produção humana, 

que são consequências das suas necessidades no decorrer da História. Por exemplo, a 

necessidade de criar objetos de apoio (mesas), de guarda (armários) ou de assento (bancos, 

cadeiras, sofás, etc.). 

Após uma discussão prévia sobre “O que é Arte?”, prossigo os conteúdos para o 

entendimento da Arte na História. O primeiro conteúdo é geralmente a Arte na Pré-história, 

abordando a evolução do homem na história, suas necessidades e sua preocupação com a 

estética e outros fatores ligados à Arte: vestimenta, mobiliário, utensílios, moradias/ 

arquitetura, pintura, escultura, música, etc. 

 O conteúdo de Arte pode ser transmitido de várias formas. De preferência de forma 

atrativa. 

A metodologia de ensino da arte usada [...] integra a história da arte, o fazer 
artístico, e a leitura da obra de arte. Esta leitura envolve análise crítica da 
materialidade da obra e princípios estéticos ou semiológicos, ou gestálticos ou 
iconográficos.  
A metodologia de análise é de escolha do professor, importante é que obras de arte 
sejam analisadas para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-la; esta leitura é 
enriquecida pela informação histórica e ambas partem ou desembocam no fazer 
artístico (BARBOSA, 2004, p. 37). 
 

 Para melhor compreensão, quando se ensina Arte, a teoria deve ser reforçada com a 

prática. Por exemplo, uma proposta de atividade de pesquisa em sites sobre a Arte na Pré-

história e posteriormente um desafio de seminário sobre o assunto, com os integrantes 

caracterizados como personagens do período estudado (Paleolítico Inferior, Paleolítico 

Superior, Neolítico e Idade dos Metais). Utilizo o recurso que acho mais interessante e de 

acordo com o conteúdo: dramatização/ performance, leitura de texto com imagens, 

apresentação com imagens (data show), confecção de desenhos/ história em quadrinhos, 

paródias, etc. 
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Segundo Perrenoud (2000), o professor não deve separar avaliação e ensino, deve 

considerar cada situação de aprendizagem como fonte de informações ou de hipóteses 

preciosas para delimitar melhor os conhecimentos e a atuação dos alunos. 

Quanto à avaliação, se deve levar em conta as habilidades que a Arte desenvolve 

como: a criatividade, a oralidade, a postura, o domínio do conteúdo estudado, a percepção 

corporal e do espaço trabalhado, a interação com o grupo/ socialização, etc. 

Deve acontecer durante o desenvolvimento da atividade e ao final da mesma, 

quando se faz o momento da apresentação/ exposição/ leitura. É importante, além da 

avaliação do professor, uma auto avaliação por parte do grupo e do aluno. 

3. Práticas Curriculares: Arte 

Acredito que a prática diária do professor em sala está diretamente ligada à 

aprendizagem do aluno. O professor precisa ter conhecimento das teorias da aprendizagem 

para se apropriar dos métodos já estudados e experienciados, com o objetivo de aprimorar sua 

prática pedagógica. 

 Enquanto professora de Arte, do Ensino Médio (apenas 1º ano), sempre me 

preocupei com a prática docente. A cada ano, desde que iniciei, procuro melhorar e estudar 

conteúdos que acrescentem aos meus conhecimentos de teoria e prática. Carrego comigo uma 

cobrança pessoal que a cada ano devo realizar métodos e técnicas diversas com o objetivo de 

novas experiências e apropriação do conteúdo por parte dos alunos. Abordo História da Arte, 

e creio que o entendimento da Arte na História é compreendido mais facilmente aliado às 

atividades práticas que fixem os conteúdos teóricos. Então combino a teoria dos conteúdos 

com a prática. Sigo a teoria de Ana Mae Barbosa, teórica da arte-educação, que defende a 

Abordagem Triangular no ensino da Arte, assim constituída: A História da Arte, como teoria, 

para estudo do passado e a trajetória da humanidade, relacionados à Arte; o fazer artístico, ou 

seja, a prática através das linguagens artísticas: dança, teatro, música e artes visuais; e a 

apreciação ou leitura da obra, que consiste na reflexão da atividade desenvolvida, com a 

análise e observação da produção prática e do produto final.  

 Acredito que, quando o aluno tem estímulo sócio cultural, se desenvolve com mais 

complexidade. Quanto mais contato com o universo cultural e artístico e quanto mais se 

apropria e recebe uma educação desde muito pequeno, através de livros infantis, materiais 
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diversos (tinta, lápis de cor, giz de cera, papéis com texturas diferentes, etc.), viagens para 

vários lugares e contato com línguas de outros países, adquire capacidade de entendimento 

mais amplo, com variadas interpretações, desenvolve distintos ângulos de visão, 

consequentemente tem maior liberdade ao internalizar novos assuntos e melhor aceitação dos 

mesmos. 

3.1. O Ensino de Arte nas Escolas 

Como a matemática, a história e as ciências, a Arte tem um domínio, uma 

linguagem e uma história inerente ao seu ensino na escola. Constitui um campo de estudos 

específico. 
A escola é a instituição pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta 
maioria dos estudantes em nossa nação. [...] Sem conhecimento de arte e história 
não é possível a consciência de identidade nacional. A escola seria o lugar em que se 
poderia exercer o princípio democrático de acesso à informação e formação estética 
de todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma 
aproximação de códigos culturais de diferentes grupos (BARBOSA, 2004, p. 33). 
 

Ao ser professora de Arte em escolas da rede particular e pública, observei, no 

decorrer do tempo, o quanto o Ensino da Arte é negligenciado e desvalorizado. 

Principalmente na região Norte, especificamente no Estado de Rondônia.  

A falta de formação e informação dos professores que ministram a disciplina é um 

dos fatores determinantes para a visão pejorativa do ensino de arte. A problemática é grave, 

pois aqui, a identidade cultural local está sendo moldada a partir da soma da formação cultural 

de várias outras regiões, não tendo uma identidade específica, ainda. 

A arte na escola é importante às práticas das linguagens artísticas e colabora para a 

fixação dos conhecimentos estéticos e elementos com aspectos antropológicos, sociológicos, 

filosóficos, religiosos, sociais e etc.  

Ao conhecer a História da Arte o aluno se reporta à época e se situa, facilitando seu 

entendimento contextualizado. 

No que tange a forma prática do Ensino de Arte, a criatividade e a inovação são 

fatores primordiais, pois é poder dar uma forma a algo novo e arte contribui diretamente com 

este fator. 
Arte é fundamental na educação, tem conteúdo próprio, é cognição, é profissão, é 
uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário. 
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É qualidade e exercita nossa habilidade de julgar e de formular significados que 
excedem nossa capacidade de dizer em palavras (BARBOSA, 2004).  
 

Arte está em toda parte, porém não é percebida. Está presente em tudo o que 

fazemos para agradar aos nossos sentidos. É na escola, através do currículo, que o indivíduo 

adquire informações sobre arte, produzida de forma significativa. Ela propicia o pensamento 

estético, que caracteriza um jeito especial e único de dar sentido às experiências das pessoas, 

por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. 

Aprender e entender Arte envolve refletir sobre as produções artísticas individuais e coletivas 

de distintas culturas e épocas. 

O ser humano sempre procura representar a realidade em que vive: pessoas, 

animais, objetos e elementos da natureza. O desenho, a pintura, o grafite, a escultura, a 

literatura, a música, a dança, o teatro e outros, são formas de expressão que constituem a 

linguagem artística e essas formas de expressões fazem parte da história da humanidade, 

existem desde épocas remotas e se apresentam em culturas diversas. 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a relatividade dos 
valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um 
campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à 
riqueza e à diversidade da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de 
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas 
que estão à sua volta, no exercício de uma observação crítica do que existe na sua 
cultura, podendo criar condições para uma qualidade de vida melhor. 
Uma função igualmente importante que o ensino da arte tem a cumprir diz respeito à 
dimensão social das manifestações artísticas. A arte de cada cultura revela o modo 
de perceber, sentir e articular significados e valores que governam os diferentes 
tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e 
os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa 
das questões sociais. Essa forma de comunicação é rápida e eficaz, pois atinge o 
interlocutor por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos. 
[...] abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a 
dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível transformar 
continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser 
flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é 
condição fundamental para aprender. 
O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, 
escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da 
sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos 
gestos e luzes que busca o sentido da vida (BRASIL, 2001, p. 19 a 21). 
 

O ensino da Arte é fator imprescindível na escola, nesta perspectiva, forma 

indivíduos estruturados e integrados à sociedade, conscientes e ativos, reflexivos e 
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questionadores, abertos para novos conceitos e entendimentos, descartando o preconceito e 

ampliando seus horizontes.  

3.2. Exemplo de atividade desenvolvida e bem sucedida: Pintura com pigmento natural 

 Ao ministrar aulas no Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal, onde há o 

curso de Agroecologia, senti necessidade de adequar as técnicas empregadas em uma 

atividade sustentável. Ao ministrar aulas de Artes Visuais, cheguei à conclusão que o mais 

óbvio nesta perspectiva, seria ensinar os alunos a produzirem tinta agroecológica, ou seja, 

pigmento natural. 

 Fiz uma pesquisa e descobri que era muito fácil todo o processo, apenas utilizar 

terra + cola branca+ água + conservante. A partir daí organizei didaticamente todo o processo 

para ficar o mais organizado possível na hora da transmissão do conteúdo. 

 Primeiramente fiz uma exposição sobre os procedimentos de utilização do material, 

passei uma apresentação no Data Show sobre a importância desse tipo de tinta natural: na 

arquitetura, na agroecologia, para saúde, para artistas, etc. conforme a figura 1. Depois, levei 

cada passo do processo pronto e expliquei aos alunos. Os mesmos ficaram fascinados. 

Ansiosos para colocarem as mãos na massa (ou melhor, na terra!). Solicitei que garimpassem 

solos de cores variadas, já que muitos dos alunos moram em sítios, chácara e fazendas. 

Orientei  que peneirassem e armazenassem em vidros, potes de plástico ou latas e levassem na 

aula seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 - Aula expositiva com apresentação dos procedimentos e a técnica de pintura com solos/ terra, a ser 
desenvolvida com os alunos (as pinturas expostas são dos anos anteriores). 

Fonte: A Autora, ano 2016. 
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Fig. 2 - Aluna do curso de Agroecologia Integrado ao Ensino Médio produzindo desenho e pintura com 

pigmentos de solos/ terra. 
Fonte: A Autora, ano 2016. 

Durante a prática houve uma entrega total por parte dos alunos, muita curiosidade e 

criatividade na hora da obtenção das cores e produção dos desenhos. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - Pintura produzida por aluno, com pigmentos naturais de solos/ terra e carvão. 

Fonte: A Autora, ano 2016. 
 Iniciamos em papel vergê com desenhos simples, para o primeiro contato com a 

técnica, conforme a figura 2. Após essa fase, solicitei uma pintura em tela. A atividade foi 

desenvolvida em pelo menos 06 aulas (dois tempos conjugados a cada dia). O resultado foi 

surpreendente! Todos ficaram apaixonados com o material e a técnica como observado na 

figura 3.  Aliada a essa prática, o conteúdo desenvolvido foi a Arte na Pré-história, as 

pinturas nas paredes das cavernas e a obtenção dos pigmentos naquela época. Houve toda 

uma reflexão, pesquisas e discussões.  

 A partir da conclusão das telas fizemos uma grande exposição no Campus, 

conforme a figura 4. 

 Venho desenvolvendo essa atividade desde 2013 no Campus Cacoal. 
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Fig. 4 - Exposição das pinturas do curso de Agroecologia Integrado ao Ensino Médio, no CONPEX 

 (Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRO). 
Fonte: A autora, ano 2016. 

Considerações Finais  

 Através da auto narrativa, enquanto professora de Arte, expus pontos pessoais e 

profissionais, analisando fatores importantes em minha formação como educadora. Apresentei 

e comentei os problemas encontrados nesta caminhada. Descrevi problemas encontrados em 

minha atuação como professora na rede Pública e Privada de educação. Critiquei a falta de 

oferta de cursos para capacitação e a desinformação dos professores que ministram esta 

disciplina. 

 Por meio de minha atuação profissional, expliquei o que ensinar em Arte? Quando 

Ensinar? Como Ensinar? Que, Quando e Como Avaliar? Estas são questões relevantes, que 

apresentam-se como pontos não respondidos aos professores que ministram aulas de Arte. 

Essas soluções aos questionamentos servem de exemplo, que podem ser flexíveis conforme a 

atuação do professor em sala: quanto ao perfil da turma, ao número de alunos, aos materiais 

dispensados para as atividades, etc. 

 Ao retratar a prática diária como educadora, relacionei sua importância direta ligada 

à aprendizagem do aluno. Para tanto, é exigido do professor pesquisa e estudo constantes. 

Defendi em minha prática pedagógica que o aluno que tem maior estímulo sócio cultural, se 

desenvolve com mais complexidade e adquire capacidade de entendimento mais amplo, com 

variadas interpretações, e que amplia seu ângulo de visão, resultando em maior liberdade ao 

internalizar novos assuntos e melhor aceitação dos mesmos. 

 Citei também a Abordagem Triangular, onde se aplica a História da Arte, como 

teoria, a fim de oportunizar a melhor contextualização por parte do aluno; a Prática através 

das linguagens artísticas: dança, teatro, música e artes visuais; e ainda a leitura da obra, que 

consiste na reflexão da atividade desenvolvida. 

 Enfatizei que na escola o aluno tem direito a conhecer e entender Arte. E ela é a 

instituição responsável em transmitir conhecimentos estéticos. Esse fator é importante para o 

entendimento da história e do desenvolvimento da humanidade. 

 Exemplifiquei uma atividade desenvolvida em meu cotidiano, relatando o êxito da 

teoria aliada à prática. 
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 Enfim, ilustrei como a arte é importante e essencial, pois propicia o pensamento 

estético que caracteriza um jeito especial e único, dando sentido às experiências individuais e 

proporcionando ao aluno o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção, da reflexão e da 

imaginação para a vida do mesmo. 
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 ENQUANTO: PROCESSO CRIATIVO COM BAILARINOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL DA CIA PERCEPTUM DE DANÇA DE 
BELÉM/PA-BRASIL. 

 
 

Marina Alves Mota1 - UFPA 
 

Grupo de Trabalho de Poéticas  
 

Resumo 
O objetivo deste estudo é discutir acerca da dança relacionada à sensorialidade, com bailarinos que 
possuem deficiência visual e para tanto utilizou-se o processo de criação do espetáculo “Enquanto” 
desenvolvido pela Cia Perceptum de Dança composta por bailarinos com deficiência visual, atuante na 
cidade de Belém do Pará.  Foi utilizado como recurso metodológico o estudo de caso descritivo e teve 
como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada e registros audiovisuais e fotográficos da 
Cia investigada. O processo de criação da Cia Perceptum de Dança discutido nesse estudo trouxe à tona 
a reflexão sobre a dança e a pessoa com deficiência visual, possibilidades e contextos de experimentação 
e criação a partir da dança. Mais que isso, proporcionou pensar o corpo dançante de uma forma mais 
sensorial, descortinar um olhar para pessoa com deficiência com foco em suas possibilidades que são 
inúmeras, desconstruindo o estigma de incapacidade gerado em torno dessas pessoas. Destarte, essas 
reflexões expostas abrem possibilidades para novas conexões, saberes e fazeres na arte, na dança. Há 
necessidade de novas pesquisas poéticas, tanto artísticas, quanto teóricas, que contemplem as várias 
formas de dança de uma perspectiva mais sensorial, ampliando as possibilidades de 
ensino/aprendizagem e criação, pensadas para/com a pessoa com deficiência visual.  

 Palavras-chave: Experimentação. Háptico. Sensorialidade. 

Introdução 

A presente proposta de escrita pretende suscitar a discussão sobre a dança e 

sensorialidade, relacionada a bailarinos com deficiência visual e para tanto traz à tona o 

processo de criação do espetáculo “Enquanto”, desenvolvido pela Cia Perceptum de Dança2 

que atua na Cidade de Belém do Pará – Brasil.  

Este estudo busca o confronto com a literatura pertinente ao tema abordado e uma das 

experiências artísticas desenvolvidas pela Cia supracitada a saber, seu processo de criação mais 

recente, o espetáculo “Enquanto”.  

A abordagem metodológica aqui é a do estudo de caso descritivo e tem como técnicas 

                                                 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Artes da UFPA. Professora no curso de Educação Física da 
Escola Superior Madre Celeste – ESMAC e professora da educação básica do município de Ananindeua. 
Coordenadora da Cia Perceptum de Dança composta por bailarinos com deficiência visual. E-mail: 
marinamota_arte@hotmail.com.   
2 A Cia Perceptum de Dança provém do Grupo de Dança Passos Para Luz, que iniciou suas atividades no ano 

de 2003 na Cidade de Belém do Pará – Brasil, composto somente por bailarinos com deficiência visual. 
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de coleta de dados a entrevista semiestruturada e registros fotográficos da Cia Perceptum de 

Dança. Godoy (1995) relata que o estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Gil (2009, p. 5) relata que o estudo de caso 

indica princípios e regras a serem observados ao longo de todo processo de investigaçaõ. 

Abrangem as etapas de formulaçaõ e delimitação do problema, da seleçaõ da amostra, da 

determinação dos procedimentos para coleta e análise de dados, bem como dos modelos para 

sua interpretação. O que implica descartar qualquer definição que apresente estudo de caso 

apenas como um método de coleta de dados. 

Este estudo busca, portanto, elucidar processos e procedimentos baseados na 

sensorialidade acerca da dança pensada para e com a pessoa com deficiência visual a partir de 

uma experiência consolidada em dança da Cia Perceptum.  

O processo de criação  

Da folha que jaz no chão 
ouço sons vívidos 

de sofrimentos silenciosos 
de corpos aflitos 

de dor, de conflito 
solitude acompanhada... 

um toque 
transição lúdica 

a entrega, vôos, sensações 
um encontro 

de um, que é três! 
 

Marina Mota  
 

O processo de criação em dança, instaurado a partir da proposição de espetáculo com o 

título “Enquanto”, surgiu das experimentações da Cia Perceptum de Dança em sala de aula. Ao 

trabalhar com o conceito de leveza, tempo contínuo, fluência livre e espaço flexível, foi levado 

para sala de aula, folhas de papel para que pudéssemos manipula-las inicialmente com o uso 

das mãos, sem utilizar o movimento de pinça dos dedos, o objetivo era movimentar esse 

elemento e tentar fazer com que não caísse e não perdesse o contato com as mãos. Fazenda 

(2012) ao falar dos quatro elementos qualitativos constitutivos do movimento do corpo 

definidos por Rudolf Laban: o espaço, o peso, a fluência e o tempo, explica que o fator tempo 
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pode ser interrompido ou ligado; a fluência, diz respeito à qualidade da continuidade do 

movimento, à liberdade ou à antecipação; o peso ao grau de intensidade ou vigor muscular e o 

espaço está relacionado à forma como uma pessoa aborda o espaço, com um movimento direto 

ou indireto. 

Desta experiência permeada de ludicidade, a coreógrafa ao se deparar na rua com folhas 

de árvore, de amendoeira (Terminalia catappa), estabelece nexo entre a experimentação em 

sala de aula e questiona a possibilidade de trabalhar com esse material e explorar sua textura, 

odor, forma e peso e desencadeia o processo de criação “Enquanto”. Neste contexto, é 

pertinente o pensamento elaborado por Fayga Ostrower: 

 
É nesse contexto de querer saber e entender, de precisar saber, nessa constante atenção 
(“atenção” significa: at-tençã, presença de tensão) e na busca de possíveis respostas, 
que devemos entender o depoimento dos criadores, artistas ou cientistas, ao 
identificarem nos acasos os seus momentos inspiradores. Isso também explica o 
fenômeno, tão frequente, de acasos surgirem em circunstâncias aparentemente 
desligadas de nosso fazer profissional, quando estamos relaxando ou pensando em 
outras coisas, ou não pensando em nada de particular – pois a mobilização interna não 
se transformou em indiferença, e mesmo descansando continuamos presentes, 
pensando e sentindo, sempre atentos embora talvez sem pressa. Assim o 
reconhecimento de acasos nunca se dá “ao acaso” - e eles vão ocorrer naquelas áreas 
em que estamos engajados com todo nosso ser, apaixonadamente engajados, quando, 
portanto qualquer sugestão, qualquer incidente, pode tornar-se uma centelha que de 
repente ilumina todo um caminho. (OSTROWER, 2013, p. 51) 
 
 

A partir do uso das folhas secas, como fator desencadeador para a construção cênica, 

foi estabelecida uma analogia com a estação do outono, o processo de perdas das folhas, o 

caráter de transição, o simbolismo subjacente a esta estação.   

O pensamento que começou a ser delineado na composição coreográfica está articulado 

ao conceito de rede defendido por Cecília Salles (2008) que compreende as seguintes 

características marcantes dos processos de criação: simultaneidade de ações, ausências de 

hierarquia, não linearidade e intenso estabelecimento de nexos. A autora afirma que o conceito 

de rede reforça a conectividade e proliferações de conexões, associadas ao desenvolvimento do 

pensamento em criação e ao modo como os artistas se relacionam com o seu entorno. Salles, 

defende a premissa que devemos pensar a obra em criação como um sistema aberto que troca 

informação com o seu meio ambiente.  
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A dramaturgia dessa proposição de espetáculo começou a ser delineada. Hercoles 

(2005) discorre acerca da dramaturgia na dança afirmando que essa sempre foi uma 

preocupação presente, uma vez que alguns coreógrafos ao compor suas coreografias partiam 

do pressuposto que uma obra de dança perfaz uma teia de relações coesas. A autora ainda diz, 

que a dramaturgia na dança está relacionada ao aspecto da composição coreográfica vinculado 

ao processo de construção e distribuição da cena, no qual os elementos que a constituem estão 

intimamente conectados, pautada por uma temática específica. Silveira (2015), afirma que a 

dramaturgia na performance, na dança, pode ser descrita como sua composição, estrutura, 

tecido. Esse termo, está articulado com o trabalho de composição e a reflexão que acompanha 

esse processo. 

O espaço da cena foi demarcado em um retângulo repleto com as folhas que cobriram 

o chão, e nas laterais foram colocados parte dos figurinos a serem utilizados pelos bailarinos no 

desenvolvimento do espetáculo. Neste caso, o espaço da cena é discutido a partir dos escritos 

de Joana Tomé baseados nos estudos de Alois Riegl e Walter Benjamin sobre o conceito de 

háptico. 
 

Háptico, de etimologia grega, pretende-se a um “ser capaz de entrar em contato com”. 
É assim, enquanto toque - função da pele -, o “contacto” recíproco entre o sujeito e o 
ambiente que o envolve. O háptico implica, pois, habitabilidade, mostrando-se medida 
da nossa apreensão táctil do espaço, seguindo, no entanto, muito para além desta: o 
háptico permite que o olho se apresente ele próprio incumbido de uma função que não 
é mais óptica, mas háptica. (TOMÉ, 2012, p. 243) 

 
 
Essa disposição espacial assumiu não só um caráter estético e simbólico, mas também, 

foi fundamental para a orientação espacial dos bailarinos na cena a partir, sobretudo, dos 

sentidos do tato e da audição, o contato gerado com a pele e os sons produzidos pelas folhas 

secas, foram fontes de informação para o corpo se situar no espaço e também para perceber uns 

aos outros. Pallasmaa (2011) ao contrapor visão e tato, descreve que o olho é o órgão que 

distancia e separa, já o tato é o sentido da proximidade, intimidade e afeição. O olho controla, 

investiga, analisa, enquanto que o toque aproxima e acaricia. A respeito do sentido da audição 

relacionada ao espaço, ele define que “a audição estrutura e articula a experiência e o 

entendimento do espaço” (PALLASMAA, 2011, p. 47). João Oliveira (2002, p. 155) corrobora 
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essa ideia ao afirmar que a percepção está vinculada aos sentidos e que a formação das imagens 

pela percepção pode advir da visão, tato, audição e que todos os sentidos são capazes de gerar 

imagens. 

As bailarinas Socorro Lima e Roseli Ferreira, relatam suas experiências neste espaço: 

 
Percebi que logo ao delimitar o espaço com as folhas que seria uma orientação para a 
cena, em um tamanho retangular. Podia transitar nesse espaço em qualquer direção, 
fazendo várias formas de movimentos e utilizando diversos níveis. O que me chamou 
mais atenção foi o som das folhas, assim sabia onde os outros bailarinos estavam. E 
também gostei do som que as folhas tinham. (Socorro Lima, depoimento cedido em 
04 de junho de 2015) 
 
 
A preparação com folhas, demarcação com folhas, começamos estáticos, ao andar 
tivemos a marcação das folhas, tivemos o contato dos pés com as folhas e cumprir a 
cena, movimentar de um canto ao outro do palco. Então o que ajudou tanto para 
percepção em nível de deficiente visual, baixa visão, foi as folhas e o tato. (Roseli 
Ferreira, depoimento cedido em 08 de junho de 2015) 

 
 

Merleau-Ponty (2009), diz que perceber é posicionar-se diante de algo por meio do 

corpo. Eu percebo de maneira total com todo o meu ser: eu abarco uma estrutura única da coisa, 

um modo único de ser, o qual fala com todos os meus sentidos ao mesmo tempo.  

É relevante salientar que de acordo com Oliveira (2002) para a pessoa com deficiência 

visual aproximadamente 75% das informações sensoriais são transmitidas ao cérebro por via 

auditiva. Aspecto esse relevante, uma vez que, para a pessoa com a visão estabelecida dentro 

do padrão de normalidade, cerca de 80% dessas informações de cunho sensorial são percebidas 

e enviadas ao cérebro através dos olhos.  

Juhani Pallasmaa (2011, p. 43) expõe que “os sentidos naõ apenas mediam as 

informações para o julgamento do intelecto; eles também são um meio de disparar a imaginação 

e articular o pensamento sensorial”. 

Em relação ao espaço cênico, para desenvolvimento coreográfico, a configuração 

adotada permitiu que esses corpos se movimentassem no espaço e traçassem suas linhas 

virtuais, formando o desenho corporal de cada bailarino em cena, com imagens e pensamentos 

articulados às informações sensoriais conectadas à composição coreográfica. (Cf. FAZENDA, 

2007) 
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Destarte este processo de criação, foi fundado inicialmente em momentos denominados 

pela coreógrafa, como: recolhimento; solitude; transição; perdas; entrega e encontro. Foram 

discutidas essas palavras, suas definições e carga simbólica. Após esse momento os bailarinos 

foram orientados à pesquisa de movimentos pela coreógrafa para cada momento supra, 

deliberou-se que eles começariam já em cena, deitados e que a intenção desse início seria de 

recolhimento e solitude, do se sentir só e estar voltado para si, nesse início os bailarinos 

utilizaram uma parte do figurino, denominada como base.  

Ressalta-se que os bailarinos construíram sua coreografia a partir do vocabulário 

existente confrontado com as diretrizes expostas para a construção cênica, sobretudo, a 

sensorialidade exercida no contato com as folhas. A bailarina Socorro Lima, relata: “Meus 

movimentos partiram das minhas vivências corporais, movidas pelos sentimentos. Com a 

música só aumentou a intenção desses movimentos. ” (Socorro Lima, depoimento cedido em 

04 de junho de 2015). 

Esse processo de construção coreográfica remete ao que Helena Katz, professora e 

crítica de dança, define do coreógrafo como DJ, procedimento no qual o coreógrafo atua como 

observador externo das experiências dos bailarinos, que seleciona o que nasce nesse processo 

e articula ao seu projeto.  

Como segundo momento foi trabalhada a transição deste primeiro estado, no qual os 

bailarinos lentamente vestiam a segunda parte do seu figurino e partiam para o desenvolvimento 

das perdas. As perdas, tal qual, as perdas das folhas no outono, foi trabalhada a partir das 

vivências dos bailarinos, nesse instante surgiu a seguinte questão: qual perda eu tive que pode 

vir a compor esse momento? Cada bailarino elegeu uma perda pessoal e trabalhou sua 

movimentação por esse viés, a receber orientação e intervenção da coreógrafa de forma 

contínua. As perdas agenciadas pela memória dos bailarinos, para a composição coreográfica 

dessa cena, propiciam pensar no que Deleuze denomina de imagem-lembrança que atua a partir 

da memória, na qual o passado se conserva ao se ligar ao presente, ou seja, o passado não passa, 

permanece com o indivíduo, sempre inteiro, é o corpo devir, corpo memória. 

Salles (2008) ao falar sobre a relação entre memória e percepção afirma que nossas 

percepções interagem com nossa experiência passada, logo, é impossível discutir percepção 

divorciada da memória. 
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[...] A percepção do mundo exterior se dá por intermédio de nossos receptáculos 
sensoriais e sensitivos, que geram sensações intensas, mas fugidias. Para que um 
aspecto desta percepção fique na memória é necessário que o estímulo tenha uma certa 
intensidade. [...] sensação responsável pela construção de imagens geradoras de 
descobertas, que não se limitam ao campo da visualidade. [...] (SALLES, 2008, p. 68) 
 
 

Corrobora com a assertiva supra, Pallasmaa (2011) ao relatar que as imagens de uma 

esfera sensorial aumentam o imaginário das outras modalidades de sentido. As imagens 

presenciais fazem emergir imagens da memória, das fantasias e dos sonhos. 

Assim a rede da criação começou a expandir-se a partir da conexões e estabelecimento 

de nexos, entre elementos cênicos, movimentos desencadeados com a utilização das folhas, 

sensações, estação do ano como mote para evocar memórias pessoais e imagens para 

composição coreográfica.    

 
Fig. 1. Cena das perdas, espetáculo “Enquanto”. 

 

 
Fonte: Arquivo da Cia Perceptum de Dança 

 

Por conseguinte, veio a “entrega” que simbolizava a aceitação das perdas na qual os 

bailarinos começavam a tocar nas folhas a sentir sua textura na pele, seu odor, forma e passavam 
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a brincar com esse elemento em continuum crescente, que aos poucos tomava conta da cena, 

nesse ponto assumia-se um caráter eminentemente lúdico, no qual a manipulação das folhas foi 

realizada, explorando o seu odor, sua textura e peso, essa cena culminava no encontro dos três 

bailarinos, momento esse em que se configurou pela primeira vez o contato direto entre os três. 
 

Fig. 2. Cena das da ‘entrega’, espetáculo “Enquanto”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da Cia Perceptum de Dança 
 

Fig. 3. Cena da ‘entrega’, espetáculo “Enquanto”. 

 
Fonte: Arquivo da Cia Perceptum de Dança 
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Vislumbra-se a sensorialidade envolvida na questão espacial da cena e como essas 

informações foram apreendidas pelos bailarinos. Destaca-se também, que as folhas em um dado 

momento, na cena da “entrega” passaram a ser objetos de cena manipulados e incorporados à 

composição coreográfica. Foi desenvolvido um diálogo íntimo com cada corpo e cada 

proposição de movimento a partir da relação que foi estabelecida com esse elemento nos corpos 

dos bailarinos. 

A música foi composta para este processo, pela violinista Ana Clara Maciel, que possui 

deficiência visual congênita. A violinista compôs a música a partir de conversas com a direção 

e de participação dos ensaios da Cia, a princípio ouvindo a descrição coreográfica e 

posteriormente percebendo pelo toque o espaço cênico, a disposição dos bailarinos.   A 

proposição da direção para a musicista foi de que ela executasse a música e estivesse em cena 

com os bailarinos, trajando o mesmo figurino dos demais participantes, como partícipe 

integrada ao contexto proposto.  

Pode-se inferir desse processo de criação que a dança pensada para e com as pessoas 

com deficiência visual, apresenta múltiplas possibilidades sensoriais de se desenvolver e criar 

espaços para esses corpos, relegados por tanto tempo nas artes. 

Considerações finais 

O processo de criação da Cia Perceptum de Dança discutido nesse ensaio traz à tona a 

reflexão sobre a dança e deficiência visual, possibilidades e contextos de experimentação e 

criação. Mais que isso, proporciona pensar a dança de uma forma mais sensorial, descortina um 

olhar para pessoa com deficiência com foco em suas possibilidades que são inúmeras, 

desconstruindo o estigma gerado em torno dessas pessoas. Le Breton (2011, p.74) fala que 

“Nossas sociedades ocidentais fazem da ‘deficiência’ um estigma, quer dizer, um motivo sutil 

de avaliação negativa da pessoa. Fala-se então de ‘deficiente’ como se em sua essência o 

homem fosse um ser ‘deficiente’, ao invés de ‘ter’ uma deficiência. [...]”. 

Ao refletir sobre o espaço cênico de um contexto no qual foi trabalhada a dança com 

pessoas com deficiência visual, pode-se inferir o quanto é importante pensá-lo de forma 

sensorial. A discussão ora aqui apresentada, trouxe como base para se pensar a construção desse 

espaço da cena o conceito de espaço háptico, imbuído da percepção tátil, importante para as 
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pessoas com déficit visual. Porto (2002) discorre que para a pessoa que não vê tocar o mundo 

das coisas, descortina possibilidades de relações. A autora afirma que o tato, na ausência da 

visão, se apresenta mais propício para sentir o mundo das coisas. 

O conceito de rede evidenciado ao refletir acerca do processo de criação coreográfica, 

possibilitou compreender o constante movimento do ato criador, o aspecto relacional da obra 

sem esgotar significados. 

Destarte, essas reflexões expostas abrem possibilidades para novas conexões, saberes e 

fazeres. Há necessidade de novas pesquisas poéticas, tanto artísticas, quanto teóricas, que 

contemplem as várias formas de dança de uma perspectiva mais sensorial, ampliando as 

possibilidades de ensino/aprendizagem e criação, pensadas para/com a pessoa com deficiência 

visual.  
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GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista 
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“ENQUANTO ESSE VELHO TREM ATRAVESSA...” – A PAUSA E O 

TEMPO COMO ELEMENTOS QUE PROPICIAM A CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDOS NA EXPERIÊNCIA 
 
 

Rodrigo Neris1 - SME-Campinas e SEE-São Paulo 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
 
Resumo 
Este trabalho relata parte dos resultados da pesquisa de um professor sobre a experiência estética em 
sua pratica docente, a qual apresenta uma abordagem sobre experiência, educação e ensino de arte na 
perspectiva do par experiência/sentido proposto por Jorge Larrosa Bondía. No percurso de 
investigação, o professor criou um grupo de pesquisa com alguns de seus estudantes do Ensino Médio 
da Escola Estadual Professora Heloiza Therezinha Murbach Lacava, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. 
Com apoio teórico de John Dewey e Jorge Larrosa Bondía, o texto desenvolve-se por meio da 
articulação de três vozes: a dos pensadores e filósofos, a do professor de arte e pesquisador e a dos 
estudantes do grupo de pesquisa em seus processos de reflexão e investigação da temática, imbricando 
as principais ideias em desenvolvimento na narrativa ao texto A função da Arte 1 de Eduardo Galeano,  
evocado como metáfora por sua força poética, a lhe conferir corpo e lhe alimentar de sentidos. Em 
meio a experiência vivenciada pelo professor e pelos estudantes no grupo de pesquisa, desenvolve-se 
condições que possibilitam tecer algumas considerações que contribuem para a compreensão da 
relevância do tempo e da pausa como elementos que contribuem para a corporificação de processos de 
experiência nas aulas de arte. 
Palavras-chave: Experiência estética. Reflexão. Construção de sentidos. 

Introdução 

Este texto é parte integrante de minha Dissertação de Mestrado intitulada 

“DESCAMINHOS DA EXPERIÊNCIA: uma jornada de investigação com estudantes na 

construção de sentidos na e para a experiência”, defendida em 16 de agosto de 2016 junto ao 

Instituto de Artes da UNESP/SP pelo Programa PROFARTES, na qual apresento os 

resultados de minha pesquisa sobre as potências e possibilidades da experiência estética nas 

aulas de arte, esta constituída por meio de encontros, de tombamentos, de parcerias e do 
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diálogo entre três vozes. A primeira voz é formada pelo diálogo entre as ideias de John 

Dewey, para experiência estética, e, de Jorge Larrosa, para a experiência. 

Ao elaborar seu conceito de experiência estética no início do século XX, Dewey 

(2010), a defende como resultante da interação da criatura viva com algum aspecto do mundo 

em que ela vive, num fluxo contínuo e crescente, composto por fases sucessivas, no qual 

existam mudanças constantes em seu desenvolvimento, em direção a uma consumação 

coerente com todo o movimento empregado pelo indivíduo em sua inteireza.   

Um bom exemplo desta elaboração é a metáfora da pedra por ele criada. Nela, propõe 

que imaginemos o rolamento de uma pedra morro abaixo, considerando que essa pedra tenha 

consciência de seu percurso 
 

[...] a ideia de que a pedra anseia pelo resultado final; de que se interessa pelas 
coisas que encontra no caminho, pelas condições que aceleram e retardam seu 
avanço, com respeito à influência delas no final; de que age e se sente em relação a 
elas conforme a função de obstáculo ou auxílio que lhes atribui; e de que a chegada 
ao final ao repouso se relaciona com tudo o que veio antes, como a culminação de 
um movimento contínuo. Nesse caso, a pedra teria uma experiência, e uma 
experiência com qualidade estética (DEWEY, 2010, p.116). 
 
 

Evidencia-se nessa imagem, a importância da consciência do sujeito no e sobre o 

processo que vivencia.  

Na tessitura de Larrosa, das análises da própria significação da palavra experiência em 

diferentes línguas, ele extrai a primeira ideia, a de que ela ocorre quando algo nos passa, nos 

acontece, nos sucede. Das análises etimológicas das línguas germânicas e latinas surgem a 

ideia de que “a experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se 

experimenta, que se prova” e também a ideia de que “a palavra experiência contém 

inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo”, de lançar-se numa aventura com destino 

e percurso incerto e por isso mesmo estando sujeito aos desafios que serão encontrados (2002, 

p.25).  

Para Larrosa, a experiência poderia ser comparada a uma aventura épica, onde não 

importam os objetivos, mas o quanto há de transformação na personagem que se aventura e é 

afetada pelos diversos desafios. Está centrada no que se faz com o que nos acontece, e não no 

que de fato fazemos no mundo exterior. O campo de ação é a intimidade de cada sujeito em 
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experiência, a movimentação é interna, há uma agitação e uma desorganização que 

possibilitam a transformação. 

Essas ideias vêm imbricadas pelas reflexões decorrentes da análise do texto “A Função 

da Arte 1” de Eduardo Galeano, no qual reconheço uma potente obra de arte a deixar-me 

mudo de beleza; a identificação de meus processos de encontro com a arte (em muitos dos 

quais emudeci); e a materialização de meus anseios como arte/educador, ou seja, uma ideia de 

experiência em germinação desde meu primeiro encontro com ele, uma ideia que aguardava 

alimento e espaço para se desenvolver, uma possível metáfora para as ideias de Dewey e 

Larrosa. 

A percepção de que minhas referências, minhas histórias de vida e de formação, meus 

anseios, meus sentidos construídos anteriormente e minha busca de novos sentidos estariam 

em forte inter-relação com a temática, leva-me ao acolhimento e a valoração de minha própria 

voz, como professor de arte – a segunda voz –, considerando as imagens, as concepções e os 

saberes que construí ao longo de meu percurso profissional permeados pelas reflexões e 

sentidos que elaboro em meio às investigações em curso, como forma de ampliação desse 

diálogo com os autores. 

Uma terceira voz é evocada para compor esse diálogo entre autores e professor de arte, 

a voz dos estudantes, considerada por mim de fundamental importância, por se tratar de uma 

pesquisa que considera a sala de aula e seus contextos. Para fomentá-la, proponho a criação 

do Grupo de Pesquisa Arte na Experiência, identificado pela sigla GPAE, composto por 

alguns dos estudantes do Ensino Médio da E.E. Prof.ª Heloiza Therezinha Murbach Lacava, 

localizada em bairro periférico do município de Santa Bárbara d’Oeste/SP, e por mim, 

professor de arte (e pesquisador responsável), como estratégia para o desenvolvimento de 

uma pesquisa-ação na escola, na qual os estudantes são considerados pesquisadores 

corresponsáveis pela constituição e definição do percurso de investigação do grupo, numa 

clara valoração de suas vozes e de suas inteligências. De fevereiro de 2015 a junho de 2016, 

durante as duas horas de cada reunião semanal, o grupo de pesquisa investiga, debate, 

vivencia e propõe fazeres, trilhando diferentes percursos, definidos pelo grupo em seu próprio 

caminhar – escolhas pautadas nas necessidades percebidas, nas descobertas, nos interesses, 

nos desafios e nas disponibilidades –, que se organizaram em três etapas: a primeira, foi a da 
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pesquisa em diferentes fontes, com destaque para o dicionário, e a de mapeamento das ideias 

principais que culminaram na elaboração de mapas conceituais que explicitavam os sentidos 

para as palavras experiência e estética que estavam em construção; a  segunda, foi composta 

por duas atividades que buscavam a verificação dos sentidos em construção, a de análise das 

narrativas de história de vida dos estudantes realizadas com apoio de painéis de imagens que 

representavam as vivências que consideravam experiência e, a vivência de proposições 

artísticas criadas por cada integrante do GPAE e realizadas a cada semana, que enfatizavam o 

fazer que vinham valorando; e, por fim, a de experimentação de possibilidades para a 

experiência no contexto das aulas de arte, realizada a partir da criação de uma performance 

inspirada na série “The Walking Dead”, acompanhada pelas reflexões dos estudantes e 

produção de suas conclusões sobre a investigação que produziram. 

De todos os sentidos construídos sobre a experiência durante a pesquisa do mestrado, 

dedico-me a apresentar nesse texto, o sentido construído para a pausa e o tempo no processo 

de experiência, que me possibilitaram ressignificar a valoração dada em minha interpretação 

do texto de Galeano à mudeza – provocada pelo encantamento – que Diego experimenta em 

seu encontro com o mar. Mudeza essa que também reconhecia em meus encontros com 

algumas produções artísticas, e, que havia elegido como referência para planejar e avaliar o 

desenvolvimento de minhas aulas de arte; momentos de mudeza marcados pela emoção, para 

os quais bastava o prazer do encontro, sem que nenhuma explicação fosse necessária. 

 

O tempo e a pausa como matérias da experiência  

 
Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. 
Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho.  

No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. 
[...] Seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul. 

E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida no tronco das árvores só serve pra poesia. 
No estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. 

Que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara, envaidecia-se quando era nomeada 
para o entardecer dos pássaros 

E tinha ciúme da brancura que os lírios deixavam nos brejos. 
Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore porque fez amizade com muitas 

borboletas. (Manoel de Barros) 
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O tempo como elemento constituinte da experiência é percebido no processo e na 

sucessão dos acontecimentos, no mover-se e no aventurar-se em direção a algo (presentes nas 

ideias de Dewey e de Larrosa), na viagem de Diego para conhecer o mar; na metáfora da 

pedra em rolamento proposta por Dewey e no caminho trilhado pelo GPAE; bem como, pelos 

fazeres diversos inerentes a cada uma dessas referências: no fazer de Diego que viaja ao Sul, 

que cruza e transpõem dunas de areia na companhia de Santigo, que encontra o Mar e que se 

esforça para lançar-se para além de seu tombamento e dizer suas primeiras palavras após o 

seu emudecimento; no rolamento da pedra que, se dotada de consciência, interessar-se-ia por 

tudo que lhe afeta em seu rolamento, que retardam e aceleram seu movimento; e, nos fazeres 

em parceria com os estudantes no grupo de pesquisa.  

Da análise dessas imagens – a de mover-se e de fazeres –, advém a percepção de que o 

tempo da experiência não é o tempo de Cronos, que segue consumindo o presente, 

transformando-o em passado, no instante do segundo, e que nos leva a ser regidos por uma 

pressa cada vez maior, numa lógica muito próxima a do coelho da Alice de Lewis Carroll, e 

que nos torna incapazes de experiências; mas o tempo de Kairós, indeterminado, atemporal, 

não-linear e qualitativo, composto pela potência do instante daquilo que nos acontece e da 

eternidade constituída pelos sentidos que se conectam e inter-relacionam, e por isso mesmo, 

nas palavras de Larrosa o tempo da formação, que   
 

[...] não é um tempo linear e cumulativo. Tampouco é um movimento pendular de 
ida e volta, de saída ao estranho e posterior retorno ao mesmo. O tempo da 
formação, como o tempo da novela, é um movimento que conduz à confluência de 
um ponto mágico (situado, assim, fora do tempo) de uma sucessão de círculos 
excêntricos (LARROSA, 2015a, p.78-79). 
 
 

Esse tempo, tão efêmero e provisório e tão permanente que compõem cada aventurar-

se, cada mover-se em direção a algo, cada um de nossos fazeres, é um tempo para ser sentido, 

percebido e por isso mesmo, enunciado a cada narrativa, corporificado pelos sentidos que são 

construídos. 
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A outra matéria que dá corpo a experiência – a pausa –, se encontra na abertura, na 

disponibilidade e na atenção dedicamos àquilo que acontece em nosso entorno quando 

estamos em relação com o que nos é externo; na entrega e na sujeição àquilo que nos acontece 

nessa relação; no perceber-se nesse padecimento, nesse sofrer por aquilo que nos atravessa; e, 

no silenciar, no deslocamento do fazer para o interior de nós mesmos. Dessa forma, é nesse 

pausar, que os materiais da experiência “ao poderem ser contemplados de uma forma 

demorada e despreocupada, aparecem em seus detalhes e em sua indefinição, isso é, como 

cenários nos quais pode acontecer qualquer coisa e nos quais a imaginação pode se projetar” 

(LARROSA, 2015a, p.66). 

Vem ao encontro de minha acepção acerca da pausa, a afirmação de Dewey de que o 

processo de inter-relação do sujeito com o meio, “é em si uma interação prolongada de algo 

proveniente do eu com as condições objetivas, processo em que ambos adquirem uma forma e 

uma ordem que de início não possuíam” (2010, p.153). 

Ressalto, todavia, que essa transformação não se dá pura e simplesmente pela presença 

do tempo e das pausas, afinal sem a presença de um elemento integrador, o tempo de Kairós 

se converte no de Cronos e as pausas para contemplação, para a percepção podem se tornar 

lacunas ou simples espera. Esse elemento integrador é o ato reflexivo, um outro fazer, 

qualitativamente diverso, no entanto, daqueles com os quais compus o quarto fio, pois resulta 

da movimentação da inteligência interessada em tudo aquilo que lhe atravessa. Sem esse 

trabalho da inteligência só haveria matéria dispersa, pura ausência. 

Trago alguns fragmentos, alguns instantes do grupo de pesquisa que se constituíram 

pausas, lugares de repouso e também de ação, onde as inteligências dos estudantes 

encontraram espaço para agir livremente em direção àquilo que as instigava e alimentava.  

O primeiro lugar que destaco surgiu de meu desejo de ter outras pistas (além das 

conversas de avaliação) de como e por onde andavam às inteligências dos integrantes do 

grupo ao longo das reuniões. O pedido para que a cada semana um integrante fizesse um 

registro escrito, em meu caderno, avaliando aquele encontro foi pautado nas ideias de Josso 

acerca da valorização do ato de escrever como forma de sistematizar e organizar o 

pensamento e de aprofundar o ato reflexivo, nas palavras da autora 

 

1871



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

[...] a passagem à escrita e o trabalho sobre esta escrita amplificarão esta 
exteriorização/objetivação de si e essa tomada de distância frente a frente com um 
eu que se narra, dando-lhe um impacto no retorno mais forte graças à essa 
materialização (a narrativa torna-se um objeto exterior, uma espécie de frente a 
frente) (JOSSO, 2004, p.173). 
 
 

Em muitos dos momentos em que esses registros foram produzidos, foi comum o 

pedido de auxílio do escritor a outros integrantes do grupo para a realização dessa operação, 

mesmo que a conversa de avaliação houvesse acabado de acontecer, era a escrita convidando 

a ir além.  

No registro abaixo, a estudante Aurora2 tece considerações sobre a atividade na qual 

buscávamos inter-relacionar os conceitos descobertos por meio das pesquisas nos 

dicionários3,   apresentando suas dúvidas, sua percepção das reuniões e uma problematização 

dos recursos disponíveis naquele momento. 
 

Reunião foi bem produtiva, retomamos a estética e tentar relaciona as outras 
palavras, a reunião passou muito rápida... Eu entendi que a estética ainda tá 
complicado de se descrever, mas fico Claro que a experiência essa de fato 
interligado a vivência, estética (talvez), encontro; nas reuniões está difícil viver só 
do conhecimento dos dicionário e de texto, mais do dicionários, talvez se utilizarmos 
a internet pra pesquisar algo, provavelmente ampliaria nossas opiniões e nossos 
olhares, sair um pouco do senso comum e chegar a um olhar mais estudado, 
qualquer base de conhecimento além dos dicionários... (Aurora, estudante do 
GPAE). 
 
 

Além dos registros no meu caderno, os estudantes também produziam anotações em 

seus cadernos. Quando buscávamos encontrar formas para fazer a verificação dos sentidos 

construídos com a elaboração dos mapas conceituais4 utilizando-nos de estratégias que 

privilegiassem o fazer que se destacava nos resultados da pesquisa, a estudante Lua mostrou-

me as anotações em seu caderno de registro, em formato de mapa conceitual, onde 

                                                 
2 Os estudantes participantes do GPAE estão identificados por pseudônimos criados por mim para proteger a 
identidade dos mesmos, conforme acordado nos TCLE e TALE, aprovados pelo CEP/CONEP. 
3 Primeira estratégia de pesquisa utilizada no grupo de pesquisa para contribuir na compreensão das palavras-
chave – estética, experiência, vivência e encontro – propostas como disparadoras da investigação do conceito de 
experiência estética pelo GPAE. 
4 Os mapas conceituais foram criados por meio de um jogo de negociação de sentidos para as palavras 
experiência e estética, pautado nos conhecimentos dos estudantes e nos resultados das pesquisas nos dicionários. 
Esta atividade encerrou a primeira etapa da investigação. 
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estabelecera relações entre senso comum (temática em desenvolvimento nas aulas de 

filosofia), experiência e arte.  

As conversas de avaliação, citadas acima, também se constituíram um outro lugar para 

reflexão. Uma delas em especial, a que avaliamos o percurso trilhado no primeiro semestre de 

2015, quando surpreendi-me com a afirmação dos estudantes de que o processo de pesquisa 

nos dicionários e negociação de sentidos foi a ação mais relevante, cujo ápice foi a realização 

do jogo de elaboração do mapa conceitual, em detrimento de outras ações que realizamos no 

semestre e que envolveram o uso da internet ou a produção dos painéis5. Provocado por essa 

constatação é que empreendi novas buscas de sentido para uma etapa do percurso que a 

princípio considerava estritamente conceitual. 

A relevância da produção desses registros e da presença dessas conversas de avaliação 

como elementos integradores do processo de experiência alimentando a manifestação e 

interesse das inteligências me pareceu ainda mais evidente quando estávamos em meio a 

realização das proposições6 que compuseram a segunda etapa da pesquisa. Às vésperas da 

proposição 3, senti que apesar da intensidade e envolvimento de todos nós com as 

proposições, faltava alguma coisa, havia um vazio, senti que as proposições estavam soltas, 

desconectadas. A princípio preocupei-me inferindo que a significativa mudança nas 

estratégias de pesquisa e no tipo de ações realizadas pelo grupo houvesse provocado uma 

ruptura com o percurso anterior.  

Em meio a esses pensamentos, a preparação de um seminário para a disciplina Arte, 

experiência e educação, cartografias de si: percursos de formação e processos criativos de 

professores-propositores, oferecida pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da 

ECA/USP, sob a responsabilidade da professora Sumaya Mattar, incitou-me a empreender 

uma análise mais detalhada do pensamento de Dewey. E assim, ao retomar as ideias do autor, 

alimentado pelo próprio percurso do GPAE e provocado por esses questionamentos fui 

                                                 
5 Os painéis de experiência foram compostos por imagens que personificavam as vivências que cada integrante 
do grupo reconhecia como experiência a partir dos sentidos construídos no mapa conceitual, a orientar sua 
narrativa para o grupo. O conteúdo de cada narrativa seria objeto de análise para possibilitar uma primeira 
verificação do sentido criado para a palavra experiência no mapa conceitual. Esta foi a primeira atividade da 
segunda etapa, a de verificação. 
6 Após a análise das narrativas de experiência de cada integrante, os estudantes decidiram que cada um 
apresentaria uma proposição artística em qualquer linguagem que lhes possibilitassem realizar uma segunda 
verificação dos sentidos construídos, agora pelo fazer.  
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encontrando indícios em suas afirmações sobre a unidade composta pelas fases sucessivas em 

conexão, sobre a articulação e o trabalho com o material de experiências anteriores e sobre a 

própria pausa, que me possibilitaram depreender que o vazio era causado pela ausência das 

conversas de avaliação e da produção dos registros nessa nova etapa. E que esta era 

decorrente da inteireza e unidade de cada proposição, bem como seu forte conteúdo afetivo e 

emocional que nos apresentaram uma cilada muito comum a qualquer processo de experiência 

– limitá-la apenas à vivência, ao gosto pelo fazer e ao prazer sentido ou emoções mobilizadas 

sem que pontes de significação fossem estabelecidas com outras experiências, sem que 

houvesse estímulos para que um sentimento de significado crescente perpassasse cada ato 

vivido, se acumulando em direção a uma consumação  (DEWEY, 2010, p. 115-117, 123 e 

130).  

Dessa acepção, retomei com os estudantes a prática das conversas de avaliação e da 

produção dos registros, recuperando inclusive o que nos acontecera desde as primeiras 

proposições, buscando reconectá-los com um outro todo em desenvolvimento – a experiência 

de investigação da própria experiência. Para potencializar esse processo, incorporei alguns 

questionamentos nas avaliações das proposições, que deram origem aos registros dos 

estudantes anteriormente apresentados, por exemplo: em que medida essa proposição nos 

ajuda no processo de construção de nosso sentido de experiência?  

No fim, esse esquecimento, alimentado por um processo reflexivo e de busca, 

transformou-se numa relevante descoberta.  

Ressalto, no entanto, que a constituição dessas pausas como espaço para nossas 

conversas e para um processo de reflexão, não foi tarefa fácil, em alguns momentos, havia 

uma resistência natural a esse lançar-se ao universo da pergunta que desafia e exige trabalho, 

tal situação se repetiu em relação ao registro escrito, especialmente pelo nível de 

aprofundamento daquilo que pensamos em articulação com o uso da língua. Provocado pelas 

inquietações resultantes desses desacertos e suas consequentes incertezas e em meio às 

minhas buscas e reflexões escrevi um e-mail para a professora Luiza Helena da Silva 

Christov, apresentando alguns questionamentos acerca da participação e da disponibilidade 

dos estudantes para refletir sobre suas ações no GPAE.  
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Em resposta à mensagem, a professora Luiza enfatiza a importância da ação para os 

jovens, apresentando duas ideias que me fizeram muito sentido – a do refletir na ação e a da 

ação de refletir. 

As conversas de avaliação e os registros dos encontros são exemplos dessa ação de 

refletir que aos poucos foi tomando corpo e virando um hábito no grupo, apesar de alguns 

atropelos. Essa ação de refletir desenvolvia-se internamente, alimentada pelas ressonâncias 

que geravam outros movimentos reflexivos que nos encontros seguintes se manifestavam na 

forma de novos argumentos ou ainda em outros espaços para além do grupo de pesquisa, 

como no exemplo das conexões que a estudante Lua fez com as aulas de filosofia. 

Já o refletir na ação corporificou-se nitidamente em dois momentos do percurso do 

grupo de pesquisa, o primeiro ocorreu no desenvolvimento do jogo de negociação de sentidos 

para as palavras estética e experiência, no qual a reflexão aconteceu exatamente provocada 

pela ação que estava em curso; já o segundo aconteceu na proposição 6 propiciado por um 

fazer simples – a produção de rolinhos de papel para a criação de vasos –, que a princípio me 

gerou preocupação por imaginar que a ausência de intensidade e provocação, o teria 

esvaziado de sentido; no entanto, na produção de meu registro escrito (meu momento de 

pausa), pude perceber que aquele fazer que trazia a todos um prazer enorme, parecia habitado 

de uma potência que não estava conectada à produção do vaso, mas ao livre movimento da 

inteligência organizando pensamentos, germinando e estabelecendo sentidos e pontes de 

significação, enquanto as mãos trabalhavam. Dessa forma, o fazer da proposição da estudante 

Clara, sendo o último daquela estratégia, possibilitou que a medida que as folhas de revistas 

iam sendo trabalhadas, o material das proposições anteriores, também o fosse, por estar 

conectado a ele pelo contexto. 

Tendo apresentado os materiais desse fio separadamente, pausa e tempo, reconecto-os 

trazendo uma fala de Dewey sobre essa relação imanente. 

 
[...] Cada lugar de repouso, na experiência, é um vivenciar em que são absorvidas e 
incorporadas as consequências de atos anteriores, [...] Se nos movemos depressa 
demais, afastamo-nos da base de suprimentos – da acumulação de significados –, e a 
experiência torna-se agitada, superficial e confusa. Se demoramos demais, depois de 
haver extraído um valor líquido, a experiência morre de inanição (DEWEY, 2010, 
p.140). 
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Esse equilíbrio dinâmico proposto por Dewey é também provisório, finito, efêmero, 

singular e pessoal quanto a própria experiência. 

Considerações finais 

Diferentemente dessa minha primeira interpretação de que na mudeza de Diego se 

constitui o clímax de um processo de experiência, o processo de investigação e reflexão por 

mim trilhado nesse diálogo com as três vozes, pude compreender que a mudeza de Diego 

constitui-se uma espécie de suspensão, porque naquele momento algo lhe acontece 

internamente com intensidade, penso eu, proporcional ao tempo de sua mudeza. Ali o menino 

padece sob o efeito da imensidão, do fulgor e da beleza do mar, que passam a acontecer nele, 

a habitá-lo. Essa turbulência, essa agitação, entretanto, ainda necessita ser levada em seu 

desenvolvimento até à sua elaboração.  

Nesse processo de criação de sentidos (DEWEY, 2010, p.148) permeado pela 

transformação da matéria que a ele é evocado pela emoção e, do sujeito que sofre essa ação, 

as pausas caracterizam-se pela ação interna, na qual a inteligência do sujeito da experiência é 

posta em movimento, num trabalho conjunto entre percepção e consciência. 

Dessa forma, qualquer trabalho ou projeto que almeje propiciar condições para que os 

estudantes possam vivenciar processos de experiência nas aulas de arte, precisa considerar a 

relevância das pausas, momentos permeados pela inter-relação entre ação e reflexão, que pode 

ser fomentada pela ação de refletir ou pelo refletir na ação; e, do tempo, necessário ao 

desenvolvimento dos fazeres, do afetar-se e das próprias pausas, tendo sempre como 

referência que o processo de experiência se desenvolve internamente a partir de algum 

estímulo externo que mobilize o sujeito a aventurar-se. 
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“Enquanto esse velho trem atravessa...” BIOGEOGRAFIAS PARA 

DESCOLONIZAR O SER, SENTIR E SABER NO ENSINO DE ARTES 

VISUAIS 
 

Marcos Antônio Bessa-Oliveira1 - UEMS/NAV(r)E 
 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
 
Resumo 
Descolonizar o ser, sentir e saber para transmitir conhecimentos em Artes é situar o sujeito no mundo 
em que vive. Assim como transmitir conhecimento não é o mesmo que educar sujeitos sem educação. 
A ideia é que, a partir da noção de que ocupamos um lugar específico no espaço – geográfico, 
biográfico e cultural (biogeográfico) –, antes precisamos ser, sentir e saber o “mundo” em que 
vivemos, para trabalhar “[...] o plano de descolonização do conhecer, do sentir, do pensar e do ser.” 
Nessa ordem o conhecimento dá-se de sentido duplo: aluno-professor-professor-aluno, por exemplo, 
quando pensamos nas salas de aulas. Logo, para transmitir o conhecimento pela arte e da cultura de 
Mato Grosso do Sul no ensino de Artes Visuais, nosso objetivo e lócus enunciativo desta investigação, 
é preciso ser, sentir, saber da arte/cultura locais para proporcionar aos alunos ser, sentirem, saber e 
conhecerem a arte e a cultura do Estado. Portanto, proponho um plano de desocidentalizar o ser, o 
sentir e o saber, mesmo antes de contextualizar, apreciar e praticar, para conhecer, sentir, pensar e 
ser um sujeito (geográfico, biográfico e cultural) pelas Artes Visuais em Mato Grosso do Sul. Por 
conseguinte, desocidentalizar é descolonizar as biogeografias – bio-sujeito, geo-espaço, grafias-
narrativas – periféricas e marginalizadas pelos discursos acadêmico-disciplinares modernos. 
Palavras-chave: Desocidentalização. Mato Grosso do Sul. Cultura local. 

Introdução 

O que é ser, sentir e saber? Ações que complementam a ideia-título deste texto para 

situar minha proposta de transmissão do conhecimento em Artes Visuais! É entender-se como 

um ser no mundo; sentir o mundo; e uma noção do saber sobre o mundo em que vivemos. 

Sem nada absurdo, não é ou não deveria ser novidade para alguém as questões do ser, sentir e 

saber como epistemologia. A ideia é que nós (artistas, pesquisadores e professores), a partir 

da situação geográfica, de que ocupamos um lugar específico no espaço — geográfico, 

biográfico e cultural, que hoje trato como lugar biogeográfico —, enquanto sujeitos 

existentes, antes precisamos ser, sentir e saber o “mundo” em que vivemos. Somente a partir 
                                                 
1 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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desse (re)conhecimento do “nosso mundo” que poderemos “[...] expandir tanto as análises da 

matriz colonial como os processos de descolonização, trabalhando no plano de 

descolonização do conhecer, do sentir, do pensar e do ser.” (GOMÉZ; MIGNOLO, 2012, p. 

9) Biogeografar é, portanto, descolonizar o sujeito. 

Descolonizar é reconhecer-se e reconhecer o mundo, a arte e a cultura que nos cercam. 

Do mesmo jeito é reconhecer sujeitos, espaços e produções como/de lugares epistêmicos. Ou 

seja, estou propondo entender-nos como sujeitos colonizados primeiramente (histórico e 

contemporaneamente), para descolonizar o ensino de Artes Visuais. Como privilegio um 

lugar biogeográfico, para cultivar e cultuar o conhecimento sobre a arte e a cultura de Mato 

Grosso do Sul no ensino de Artes especificamente, primeiro nós precisamos ser, sentir e saber 

essa arte e dessa cultura para conseguirmos fazer os alunos serem, sentirem, saber e 

conhecerem a arte e a cultura do Estado como suas. A saída é que devemos, antes de 

contextualizar, apreciar e praticar (BARBOSA, 2008), propor um plano de desocidentalizar 

o ser, o sentir e o saber para conhecer, sentir, pensar e ser um sujeito (biográfico, geográfico 

e cultural, portanto biogeográfico) em Mato Grosso do Sul. 

Quero dizer que as discussões aqui propostas, para pensar as práticas, as pesquisas ou 

o ensino de Artes, não são adequações de metodologias sobre essas práticas vindas de fora. 

São propostas epistêmicas que tomam dessas práticas como culturais locais e que, claramente, 

demandam uma maneira outra de pensá-las, praticá-las e, por conseguinte, ensiná-las. As 

proposições envolvendo Arte, Cultura e Educação no Brasil, para não falar de toda América 

Latina – somos iguais colonizados, ainda que por coroas diferentes (nós portugueses e eles na 

maioria espanhola) – historicamente sempre estiveram ancoradas em reflexões de fora, da 

Europa ou dos Estados Unidos: seja para produzirmos, sejam para pensarmos e as ensinarmos 

em Artes. Isso demonstra o quanto valorizamos mais a colonização histórica e mantemo-na na 

contemporaneidade, em relação à Arte, a Cultura e a Educação internacionais, em prejuízo 

das nossas práticas, pesquisas, produções em Artes e conhecimentos locais. É preciso 

entender antes de tudo nossa situação de colonizados para empreendermos um processo de 

descolonização dos seres, sentires e saberes em Arte, Educação e Cultura “nacionais”. 
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(Situ)Ações das questões: lugar, disciplina e conhecimento 

A título de situação é necessário fazer algumas rápidas explicações sobre o lócus de 

enunciação de onde falo como o penso e entendo determinadas coisas que estão postas na 

tradição do ensino de Artes, sobre os fazeres artísticos, na cultura de Mato Grosso do Sul e 

sobre as teorias das Artes na atualidade. Logo, esses esclarecimentos já corroboram minha 

proposta para o ensino da Arte e da Cultura de Mato Grosso do Sul capaz de descolonizar o 

ser, sentir e saber para transmissão do conhecimento nas Artes Visuais.2 Como propostas, 

essas discussões e proposições não são “metodologias” ou “métodos” descritos pela noção de 

Ciência Moderna ou “estabelecem regras” que “ensinarão” aos professores e alunos de Artes, 

ou àqueles que não são das Artes, das Redes Formais, Informais, de qualquer Nível escolar, 

como ensinar a Arte, a Cultura na Educação em/de Mato Grosso do Sul. 

Quero deixar evidente que como proposta, descolonizar o ser, sentir e o saber na arte e 

cultura de Mato Grosso do Sul, ou de qualquer cultura, no ensino, na prática artística ou na 

reflexão sobre essas, deve se dar primeiramente como possibilidades. Nunca como 

metodologia cartesiana definida, pronta e acabada. A arte, a educação e a cultura não são 

engessadas. Propor requer compreender questões outras que o método e/ou a metodologia 

suplantam qualquer ideia de possibilidades e transferências de conhecimentos. E neste caso 

falo de conhecimento histórico, adquirido através de instrução didático-pedagógica, e falo de 

conhecimento dos conhecimentos transmitidos como heranças (DERRIDA, 2009) 

socioculturais: de pais para filhos por gerações, em conversas sociais etc. Assim nasce uma 

ideia de proposta epistêmica descolonizadora do ser, sentir e saber e conhecer-se no mundo. 

O “ensino” que tenho formulado nas minhas próprias aulas é, a partir dessa proposição 

na arte e na cultura produzidas em Mato Grosso do Sul, grafado entre aspas porque o termo 

ensino tem um método preestabelecido que impede a transferência de conhecimentos. 

(Ensina-se a pintar, desenhar, escrever, fazer, ler, mas não se ensina a ser, sentir e saber o 

mundo, coisas implícitas ao sujeito, pode-se no máximo serem despertadas e/ou conduzidas). 

Sem termo para definir o que entendo por transferência do conhecimento, utilizo “ensino” 

                                                 
2 Transmissão de conhecimento está relacionado à ideia de não abrir mão do conhecimento histórico posto, e em 
não considerar a ideia de educar (imposta) ao sujeito como se alguém fosse o detentor de todos os 
conhecimentos. Por isso, trata-se de transmissão do conhecimento dos conhecimentos. 
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entre aspas ao invés de ensinar ou educar aos alunos a arte e a cultura do Estado. Está 

implícito aí o fato de que ensinar/educar arte e cultura é completamente oposto à ideia de 

transferir conhecimento com arte e cultura. Portanto, justificam-se as aspas postas: prefiro a 

ideia que nós professores não ensinamos aos alunos, vejo essa ação a cargo das famílias. Nós 

transferimos, somos transferidos por, e conduzimos os conhecimentos com a arte e cultura 

para os alunos. Sejam os conhecimentos históricos, aqueles que estão postos pelos 

Referenciais Curriculares; sejam os conhecimentos produzidos a partir dos conhecimentos 

que os próprios alunos trazem de casa, cotidianos, das relações seus mundos específicos. 

Sejam ainda os conhecimentos que nós professores/sujeitos temos do mundo. 

Igualmente faço restrições ao termo Arte em relação ao não uso do termo Artes, no 

plural, referindo-nos à definição da disciplina de Arte. Obviamente também, e ai já explico 

título deste trabalho — BIOgeografias para descolonizar o ser, sentir e saber no ensino de 

Artes Visuais — que trata da inerente situação (im)posta às Artes de modo geral. O que, 

atualmente, faria sentido a fim de (re)forçar um entendimento de área, já que estão nos tirando 

este direito com as metodologias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

de Arte. Desse ponto de vista é incoerente e ideológico defendermos no atual cenário da 

disciplina uma nomenclatura pura que parece enfraquecê-la: Arte. Todos os professores, 

inclusive o meu caso, ministramos as quatro linguagens básicas – Artes Visuais, tornadas 

Artes Plásticas, Teatro, Dança e Música –, em salas únicas e comuns às múltiplas linguagens. 

Evidentemente que reconheço as aprovações de Leis que regulavam a instituição das 

linguagens da Arte como “conteúdos” distintos do conhecimento a serem “ensinadas” nas 

escolas. Mas como parto do princípio da ainda sonhada instauração das quatro linguagens nas 

escolas, que a atual situação ilustra as impossibilidades, com infraestrutura e professores 

especializados para cada uma delas, prefiro tratar a disciplina como Artes e não Arte. A luta é 

justa! Mas é uma pura questão de realidade agora. Faz-se necessário esclarecer que penso na 

transferência e condução de conhecimentos em Artes nas linguagens artísticas (como também 

penso teorias e práticas em todas as linguagens), não em uma linguagem específica, por 

exemplo, Artes Visuais minha formação. Apesar de graduado em Artes Visuais não falo do 

ensino, transferência ou condução dos conhecimentos do lugar disciplinar Moderno e isolado. 
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Descolonizar x colonização de inumanos 

Pensar essa condução e proposição de conhecimento da arte e da cultura de Mato 

Grosso do Sul através da arte como epistemologia evidencia também não ter nada pronto e 

acabado. É possível dizer que a especificidade da arte e da cultura locais de Mato Grosso do 

Sul dependem de uma formulação específica para pensá-las, o mesmo dar-se-ia se estivesse 

pensando sobre a arte e a cultura de outros lugares que não o lócus cultural MS. Uma 

episteme constrói-se constante, entendendo o indivíduo como único na condução/proposição e 

na recepção dos conhecimentos que lhes são transmitidos. Faz tempo se fala em identidades 

instáveis, não estáveis como pensadas em tempos modernos. Os tempos são outros. A 

epistemologia para esta questão também recorre à ideia de não tomarmos a disciplina de 

Artes, a partir de agora, como uma atividade disciplinada — restrita em provas, atividades 

para casa, trabalhos acadêmicos de longas laudas ou mesmo como manuais de História da 

Arte — e não unicamente da ideia de não disciplina sem pressupostos norteadores ou 

possibilidades de aplicabilidade. Minha ideia é que a arte e cultura de Mato Grosso do Sul não 

devam ser postas no hall de obra artística e de conhecimento nos quais sequer quiseram estar. 

Neste ponto trato da noção de História da Arte e de Ciência que temos postos como 

nossos, pensando-nos como modernos ou modernizados. Se por um lado nos inscrevemos 

como produtores de arte e conhecimentos relacionados à História da Arte e à Ciência postas, 

empreendidas pelos Projetos europeus e/ou norte-americanos, somos situados em um lugar ao 

qual não pertencemos nem por direito. Já por outro, se não somos inscritos como produtores 

de arte e conhecimentos, porque não participamos dos discursos da História da Arte e da 

Ciência europeia e norte-americana, somos vistos como inumanos; o mesmo que, na verdade, 

tornados invisíveis, nãoumanos. Quando falo em Projeto Moderno estou situando a questão 

na ação europeia traçada com a implantação da Renascença como projeto artístico de mundo; 

o Cristianismo como única salvação do homem no mundo; e na ideia de expansão de um 

“Mundo Branco, Masculino e Pré-conceituoso” para o resto. Projetos situados em meados dos 

séculos XIV e XV. Assim, a discussão ancora-se na ideia de branqueamento do mundo. Já ao 

falar de Projeto de Modernização minhas discussões estão na ideia de expansão política de 

Democratização/Globalização dos mundos posta pelos Estados Unidos nos anos de 1950/70. 

“Um” mundo em que todos têm acesso a tudo. Na verdade uma imperialização dos mundos. 
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Descolonizar é BIOgeografar 

Para não continuarmos inscrevendo a Arte, a Educação e a Cultura em lugares 

desconhecidos, carecemos reconhecer o “nosso mundo”, ou os nossos muitos mundos; o lugar 

de onde falamos ou produzimos arte e conhecimentos, primeiro, e, por conseguinte, devemos 

compreender que cada um dos nossos alunos tem uma apreensão desse mundo pautada em seu 

universo particular. Falo em diversalidade, especificidade biográfica, em local enunciativo 

migrante – que vão ampliar a minha ideia de biogeografias. (BESSA-OLIVEIRA, 2016) 

Apenas compreendendo essas questões envoltas à epistemologia de descolonizar, para a 

condução e proposição de transferência de conhecimentos, da arte e da cultura de Mato 

Grosso do Sul, que será possível situar geográfico, biográfico e culturalmente para me fazer 

compreender. Estão envoltas a lugar, sujeito e cultura específicos – lugares das diferenças 

como sinalizou Jacques Derrida (2009). Isso está implícito na compreensão da 

desocidentalização do ensino de Artes nas salas de aulas em Mato Grosso do Sul, mas em 

todo território onde os sujeitos, lugares e práticas artístico-culturais foram/continuam sendo 

reprodução de ideias formuladas por discursos hegemônicos e que não têm relação com essas 

geografias, biografias e culturas marginais. 

A diversalidade é entendida por Mignolo (2003) como uma possibilidade maior de 

reconhecimento das diferenças (coloniais) do oferece o conceito de diversidade tão difundido 

na cultura nacional. Diversidade ainda se instaura como relação de diferenças ancorada em 

verticalização entre as culturas diferentes. Ou seja, diverso sugere que a diferença de um 

sobreponha às diferenças de muitos outros que não pactuam dos conceitos preestabelecidos de 

arte, educação e cultura, por exemplo. Enquanto o conceito de diversalidade está para uma 

noção de diverso, mas na horizontalidade. Ou seja: as diferenças estabelecem igualmente para 

a diversidade, mas são compreendidas como iguais nas suas diferenças. Explico melhor: as 

diferenças são, a partir da diversalidade, postas como especificidades de cada das diferenças 

artísticas, culturais e de conhecimentos, portanto, as diferenças são compreendidas como 

características específicas de cada qual (arte, cultura e educação) e por isso devem ser 

entendidas de maneiras diferentes na igualdade. Ou ainda, é necessariamente importante 

reconhecer que as diferenças em uns se dão em outros de forma distintas, mas que se 

equiparam como igualdades das múltiplas diferenças intrínsecas às diferentes culturas. Sem 
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prejulgamentos estabelecidos em qualquer tipo de diferença que faça comparações entre essas 

diferenças ressaltando qualidades artísticas, culturais e, por conseguinte, conhecimentos 

científicos ou não mais que uns que outros. Diversidade, portanto, está para qualidade das 

diferenças; assim como diversalidade, por prisma outro, estaria para quantidade de diferenças 

que postulam leituras diversas de Arte, Educação e Cultura. Isso tem a ver com a ideia de arte, 

educação e cultura de Mato Grosso do Sul que tenho e que pode tornar-se uma proposição 

para condução/transmissão do conhecimento com arte, cultura e a partir de conhecimentos. 

Ao falar de especificidade biogeográfica estou propondo falar de diferenças, de 

especificidades e/ou diversalidades. Porém agora não falo de diferenças múltiplas, pensadas 

em grupos (étnicos, de gêneros, raças, cores, homens, mulheres, etc), mas na individualidade 

de cada sujeito e, mais específico ainda, falo de individualidade biogeográfica. 

Individualidade compreendida como corpus único no espaço que ocupa e não como 

isolamento de grupos de sujeitos diferentes. Como proposta de transferência/condução de 

conhecimentos da arte, da educação e da cultura sul-mato-grossenses é de extrema 

necessidade considerar as múltiplas identidades dos alunos – as individualidades 

biogeográficas dos diversos alunos em sala de aula. Neste ponto os conceitos de diversalidade 

e individualidade biogeográfica unem-se para pensarmos as especificidades e as diferenças de 

cada um dos/das alunos/alunas professor/professora nas aulas de Artes. Logo, é condição 

basilar que nas aulas de Artes sejam atendidos os múltiplos corpos, as múltiplas identidades, 

as múltiplas falas, gestos, formas de compreensão, as múltiplas diferenças dentro de cada 

grupo, por fim, os vários modos que “o” indivíduo tenha, no suposto lugar do saber, a escola, 

de ser, sentir e saber seu mundo para propor envolver-se nos diversos mundos que os cercam. 

Ser, sentir, saber, transmissão do conhecimento em Artes Visuais 

Depois de situar as questões aqui postas, esperando propiciar aos leitores (professores, 

alunos, pesquisadores e artistas) o entendimento da proposta de descolonizar o ser, sentir e 

saber como episteme para a condução do conhecimento em Artes Visuais, porque elas fazem 

parte do que postulo para a prática didática da arte, da educação e da cultura do Estado em 

salas de aula, apenas agora venho tratar do e sobre o lugar de onde falo. Situado tanto 

geográfico, como biográfico e culturalmente apontados antes, bem como penso esse/desse 
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lugar, entendo as coisas postas na cultura do ensino de Artes e sobre os fazeres artísticos da 

cultura de MS e, por último, ainda sobre as teorias das Artes na atualidade. No que, de certo, 

já falo dos indivíduos que habitam esse lugar movente e fronteiriço por natureza histórico-

geográfico-cultural imposta. Movediço e fronteiriço aqui têm conotação de coisa liquefeita, 

não (de)limitável, coisa não engessada, pior de coisa que se distancia pela diferença particular 

ou pelas diferenças dos outros. A conotação de fronteiriço está no entendimento das 

diversalidades já ilustradas, mas também da concretude do espaço como político-geográfico. 

Para promover a descolonização nas aulas de Artes, ilustro agora impressões sobre as 

produções artísticas e críticas que claramente interferem e mantêm-se subsistindo nas aulas de 

Artes no estado de Mato Grosso do Sul. A produção crítica e artística locais, nos quase 40 

anos pós-divisão de Mato Grosso (1977), trabalha na constituição de uma identidade para essa 

produção cultural fronteiriça de MS inscrever-se no contexto político, social e econômico 

brasileiro e quiçá internacional. Preocupados com espaços político, econômico e social para a 

produção e cultura do Estado, geraram às nossas produções inscrições em lugares com 

características homogêneas: uma ideia de arte e cultura forjadas em períodos e lugares 

inacessíveis. Logo, a produção local de MS, também de outros lugares fora dos eixos do 

Brasil em condição artística e crítica iguais, foi e é lida pela crítica local a partir de 

referenciais (artísticos e/ou teóricos) europeus ou norte-americanos; pondo as produções e a 

cultura locais em estilos/estéticas artísticas clássicas e/ou (pós)modernas do passado, de 

sentido cronológico, como se as práticas e cultura daqui sempre sustentassem e mantivessem 

o continuísmo da arte defendida pelos lugares e discursos que reverberam emitidos desses. 

As produções artísticas de Mato Grosso do Sul, corroboradas por leituras que 

formularam a ideia de que nossos artistas continuaram trabalhando suas obras nos mesmos 

moldes importados (discurso crítico que se orientar em características clássicas e modernas 

das produções artísticas), continuam sendo compreendidas como obras que têm, mesmo 

realizadas nas fronteiras sul do Centro-Oeste – nos confins do mundo –, características iguais 

às do outro lado do mar. Igual, como é práxis da metodologia (essa crítica embasada no 

Clássico e no Moderno como referenciais avaliam/analisam as obras locais a partir de uma 

estrutura metodológica restrita), as produções artísticas e igualmente a cultura local sul-mato-

grossense acabam por ser inscritas nos Referenciais Curriculares como continuidades 
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daquelas culturas e obras alheias aos imaginários, por exemplo, de alunos e professores de 

MS. Desta ótica, não é difícil compreender porque até hoje as aulas de Artes, em qualquer 

linguagem artística, não têm relação nenhuma com os alunos das periferias ou até dos bairros 

nobres da cidade ou ainda com o interior do Estado. As leituras da arte e da cultura locais 

como obras Clássicas e Modernas não aproximam as obras históricas ou as produções 

contemporâneas aos alunos. O que é feito por eles acaba não sendo aceito como produção de 

arte, cultura e conhecimentos, isso desvincula aquela Arte Maior das suas práticas artísticas. 

Assim, o aluno não consegue, com as atuais aulas de Artes, vislumbrar relação entre aquela 

Obra de Arte distante, histórico, geográfico e culturalmente, com seus raps, grafites, funks, 

skats (falo do skate porque é tanto prática esportiva como o é cultural), ou com o hip hop que 

estão desenvolvendo nas comunidades. E essa falta de relação não se dá no professor que não 

consegue fazê-la, não é também porque a escola não disponibiliza espaço e “materiais 

adequados” para práticas. A culpa, incrivelmente, não está diretamente associada ao 

professor, ao aluno ou à Escola, mas atribuo aos discursos críticos e artísticos (um que reforça 

o outro), que insistem em dizer que nossas práticas artísticas e a cultura local são iguais ou 

continuidades das europeias ou norte-americanas. Mas se o professor mantiver-se preso aos 

pressupostos disciplinares modernos que esses críticos e artistas defendem e não pesquisar, 

reinterpretando aquelas práticas e culturas históricas para os agoras do aluno (a temida 

contemporaneidade nas aulas de Artes), a culpa por termos um ensino desassociado do mundo 

desses alunos, sim, passa a ser do professor. Mas o problema primeiro é “dos” que reforçam a 

manutenção de uma arte e de algumas culturas alheias à nossa como se os assim fôssemos. 

Esses discursos apoiam um Ensino no único sujeito(Educador)detentor do saber disciplinar. 

Costumo perguntar aos meus alunos universitários, diante dessa situação posta às artes 

e a cultura local sul-mato-grossenses, ainda que com 40 quarenta anos de bovinoculturismo (o 

conceito firmou a arte e a cultura local no “continuísmos” europeu e norte-americana)3: qual a 

vantagem da produção artística local, por exemplo, pintar “Última Ceia” no século XXI como 

Leonardo pintou em 1495–1498? Ou, no curso de Artes Cênicas, como está representa 

William Shakespeare atualmente? Primeiro, há uma diferença em dizer que nossa cultura é da 

“bovinocultura”, entre dizer que nossas produções artísticas e culturais são do 
                                                 
3 Trabalhos em desenvolvimento (2017) têm (re)verificado a insistência do boi na produção local de MS. 
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“bovinoculturismo”. (BESSA-OLIVEIRA; NORONHA, 2015) Segundo, não justifica 

representar últimas ceias, mona lisas ou dramas shakespeareanos agora, como fizeram tão 

bem aqueles artistas no passado e, ainda, sem nenhum aparato técnico nosso de hoje. É um 

desserviço artistas de Mato Grosso do Sul ou de lugares periféricos outros neste Planeta 

continuar replicando aquelas obras e, pior ainda o é, a crítica reforçar o discurso de “arte” que 

não presta serviço à comunidade contemporânea. Ruim igual é o professor que copia 

situações/histórias na aula e acaba por emburrecer e embrutecer artístico e cultural os alunos. 

Considerações – descolonizar o contextualizar, apreciar e praticar 

Tento concluir a ideia de desocidentalização do ser, sentir e saber para conhecer, 

sentir, pensar como sujeito (geográfico, biográfico e cultural) em Mato Grosso do Sul, 

anunciado antes, capaz de propor descolonizar alunos em sala de aula. Se a crítica, a produção 

artística e a cultura de MS emitem opiniões pensadas a partir de ideias europeia e 

estadunidense de mundos, deve-se ao fato de AINDA SERMOS colônia cultural, política e 

econômica desses. Do Projeto de Ocidentalização do Mundo – Oriente/Ocidente –, edificado 

pela Europa em meados do século XIV/XV, para subordinar mundos às ideias daquele 

continente – branqueamento do mundo. Até a noção de ocidental e oriental é – divisão binária 

do Mundo – conceituação do Projeto Global Europeu e Norte-americano para o Mundo. Igual 

à noção de compreender o Mundo – na arte, na cultura, o sujeito, os lugares, tudo – de forma 

binária está (dentro x fora, centro x periferia, arte x não-arte, homem x mulher, preto x 

branco, índio x branco, arte x artesanato, cultura letrada x cultura inculta, erudito x popular 

etc) vinculada ao Projeto de homogeneização do Mundo, obra do homem europeu e 

fortificada pelo Renascimento político, artístico, econômico e cultural com base na Fé Cristã. 

Desocidentalizar o ser, o sentir e o saber vinculam-se à ideia de si-voltar-se para 

dentro para ver o que no fora. Coisa comum da arte e da cultura de Mato Grosso do Sul. Os 

professores de Artes na contemporaneidade precisam reconhecer-se na cultura contemporânea 

dos para proporcionar aos alunos a desocidentalização de fazeres, conheceres e do historiar 

através das artes e das culturas do mundo, para alçar os alunos conseguirem ser, conhecer e 

sentirem seus próprios mundos. Da contemporaneidade, aos professores de Artes que não a 

pactuam nas aulas, digo que insiste em mostrar-nos todo dia que não é ocidentalizando os 
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alunos com a velha História da Arte, que finge inserir conteúdo contemporâneo e cultural ao 

falar de Culturas Afro-brasileira ou Indígenas nos currículos referendados no passado – a 

partir de uma ideia errada de multiculturalismo –, que as aulas de Artes tornar-se-ão 

formadoras de cidadãos/ãs ativos/as e críticos/as, membros solidários e democráticos de uma 

sociedade solidária e democrática. Portanto, desocidentalizar o ser tem analogia com 

refazermos as bases curriculares (contrária à BNCC) e epistemológicas da disciplina de Artes. 

Infelizmente não basta “contextualizar”, “apreciar” e “praticar” (Proposta Triangular 

de Ana Mae Barbosa (2008)) sem desocidentalizar os seres, os sentires e os saberes para fazer 

conhecer, sentir, pensar e ser um sujeito (geográfico, biográfico e cultural) de/em Mato 

Grosso do Sul. Ou seja, a proposição/transferência de conhecimento dos conhecimentos – 

históricos ou culturais – que proponho está assentada na ideia de que sem ser, sentir, saber 

sobre seu próprio mundo (alunos e professores), então não adiantará contextualizar, apreciar, 

praticar nenhuma outra produção artística ou cultura de qualquer outro “Mundo”. (Entenda-as 

ocorrendo também sem nenhuma sequência e/ou ordem pré-estabelecidas, já que trabalho 

com a ideia de especificidades de cada sujeito) É preciso ser a contextualização, ser o 

apreciar e ser o praticar; sentir a contextualização, sentir o apreciar, sentir o praticar; para 

assim saber o contextualizar, saber o apreciar e saber o SEU fazer. Apenas a partir dessa 

ideia é que a arte, o ensino e a cultura de Mato Grosso do Sul, por exemplo, que são tão 

específicos nas suas diferenças, assim como o são as diferenças das outras muitas produções 

artísticas e culturas no mundo, poderão tornar-se compreendidas como cultura do ser, sentir e 

saber e, por conseguinte serão reconhecidas/apreciadas pelos alunos, 

reconhecidas/transmitidas pelos professores como arte e cultura dos múltiplos lugares que 

circundam as fronteiras e limites desses sujeitos, lugares, grafias – BIOgeografias.4 

Falar de arte e cultura em Mato Grosso do Sul é, portanto, no mínimo falar de regiões, 

lugares, fronteiras, limites, geografias, biografias, etc – mas tudo e todos tomados no plural – 

                                                 
4 Um diagrama, desenvolvido pelo autor deste trabalho, que fora suprido aqui por causa do espaço despendido 
preferencialmente à ideia de tentar ilustrar com a explicação através da escrita deste, tenta ilustrar visualmente a 
ideia descrita do conceito de Ensino de Arte Descolonial, por conseguinte da Arte Descolonial e da Teoria da 
Arte Descolonial que entende que é preciso ser a contextualização, ser o apreciar e ser o praticar; sentir a 
contextualização, sentir o apreciar, sentir o praticar; para assim saber o contextualizar, saber o apreciar e 
saber o SEU fazer indistintamente de situações metodológicas inscritas em processos clássicos ou modernos de 
arte, cultura e conhecimentos. Sem pertencer-se e conduzir o outro a esta ideia de pertencimento, professor, 
aluno, escola e mesmo colegas não conseguem achar e dar sentido à Arte e cultura local nas aulas. 
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porque daqui ou aqui tudo é de Mato Grosso do Sul e nada é sul-mato-grossense. Em 

compensação, como dizer que o que se produz aqui é arte que produz conhecimento a partir 

dos conhecimentos ou que é cultura? Despindo-se de qualquer relação binária dos conceitos 

de Arte, Conhecimento e Cultura! Por isso, o que é arte? O que é cultura? O que é produzir 

conhecimento? Tomando a cultura de partida – o lugar enunciativo que é migrante, biográfico 

e geográfico –, Mato Grosso do Sul que está aqui em questão, as respostas não estão nos 

postulados Modernos dos Referenciais Curriculares tradicionalmente limitadores das ideias de 

arte e de cultura. As respostas se ancoram no lugar enunciativo – nas Moreninhas, nos 

Ribeirinhos, nos bairros sem luz, sem água; onde acontecem as rodas de samba, danças, skate, 

nas rimas do Hip Hop, nos bailes de Funk, nos grafites e nos pichos. Como pensar todas essas 

relações, então, em uma sala de aula na disciplina de “Arte” no singular? Da minha 

perspectiva tornar-se-á impossível se o tão sonhado especialista e as especificidades das 

linguagens artísticas não forem atendidos pelos Estados e Municípios e Escolas Privadas. 

Falar da arte e da cultura desse lugar é falar em Biogeografias (BESSA-OLIVEIRA, 2016). 
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ENSAIOS FOTOGRÁFICOS NUMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO CIDADÃ. 

 

Ivan Marcos Groff1 (Secretaria de Estado da Educação – SP) 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

RESUMO 

O presente relato de experiência pretende trazer a reflexão o uso da fotografia como linguagem 
artística e sua possibilidade como recurso pedagógico. A perspectiva de vivencias e aprendizados mais 
significativos junto aos estudantes do Ensino Médio de uma escola pública da capital paulista, tendo 
como foco o desenvolvimento de um projeto didático em arte envolvendo o trabalho coletivo entre os 
estudantes, as descobertas da linguagem fotográfica e a apropriação dos espaços patrimoniais da 
cidade onde moram. As ações do projeto proporcionaram visitas ao centro histórico de São Paulo 
envolveu entre outras coisas a capacidade de compreensão dos espaços culturais e seus contextos 
do passado pensando no resgate da memória urbana paulistana. Pretendeu-se desencadear a aquisição 
de autonomia e a ampliação do olhar sobre a cultura entre os jovens, na qual perceberam as 
transformações temporais ocorridas nos ambientes e o que isso provocou nas reflexões, quais 
mudanças de paradigmas ocorreram? O relato contribui também para questões sobre a mudança no 
enfoque das aprendizagens fora do âmbito escolar, espaços culturais do centro da cidade de São Paulo, 
proporcionando aos estudantes a percepção e a importância da linguagem fotográfica como registro e 
como vivência estética visual, o projeto motivou mudanças no olhar e no pensamento dos estudantes. 

Palavras-chave: fotografia, patrimônio cultural, memória. 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos a fotografia tem-se mostrado uma excelente ferramenta que 

proporciona a prática pedagógica numa nova abordagem em que a imagem está a serviço de 

outros conhecimentos. Na Arte a fotografia é uma linguagem e um conteúdo técnico das artes 

visuais, e assim sua utilização e conhecimentos vão além da leitura de imagens que possam 

exemplificar um determinado assunto e conteúdos escolares.  

A fotografia aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais, estando associada às 

artes visuais, uma subárea do ensino de artes, o que não inviabiliza o uso e a conciliação das 

imagens fotográficas, enquanto meio de comunicação visual aos conteúdos da arte-educação. 

                                                           
1 Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes – UNESP, professor de Arte das redes estadual e municipal de 
ensino de São Paulo, Professor no curso de Artes Visuais Licenciatura das Faculdades Atibaia – FAAT – E-mail: 
ivangroff@gmail.com 
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Dessa forma o uso pedagógico da técnica fotográfica e o uso de imagens fotográficas 

possibilitam uma formação de mentalidade crítica e a compreensão do todo em detrimento das 

partes. 

No mundo contemporâneo onde temos fortes influências do universo icônico em 

diferentes meios de comunicação, trabalhar com imagens fotográficas e fazer com que os 

estudantes produzam imagens é fundamental para que compreendam amplamente as 

diferentes possibilidades de expressarem-se e comunicarem-se por meio da imagética. 

Atualmente, cada vez mais processamos também a informação de forma 

multimídica, juntando pedaços de textos de várias linguagens superpostas 

simultaneamente, que compõem um mosaico impressionista, na mesma tela, e que se 

conectam com outras telas multimídia. (MORAN, 2007, p. 19) 

O ato de fotografar faz parte da maioria dos jovens atuais, essa prática tornou-se 

cotidiana. Suas experiências com a linguagem fotográfica estão vinculadas ao uso dos 

aparelhos de celulares que possuem câmeras fotográficas, a prática de fazer selfies tornou-se 

comum e corriqueira nos dias de hoje fazendo com que jovens utilizem o recurso para 

produzirem seus autorretratos. Após a digitalização de imagens o ato de fotografar passou a 

envolver ações que criam experiências moduladoras em arte como registrar, armazenar, 

manipular e descartar imagens, ações essas que se intensificaram a partir do século XXI após 

inúmeros avanços tecnológicos nos aparelhos de celulares. 

Segundo Vani Kenski (2007), a linguagem digital, expressa em múltiplas tecnologias 

impõe mudanças radicais nas formas de acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. 

Isso revela mudanças nas formas de ser e estar no mundo por meio dessas tecnologias os seres 

humanos modificam as relações que estabelecem entre si rompendo as barreiras do tempo e 

do espaço e na maneira como os conteúdos e informações são emitidos. 

Nessa perspectiva, a fotografia e o fotografar podem se constituir como importante 

recurso didático, pois ao permitir a produção de sentidos, cria possibilidades e possibilita 

construir conhecimentos críticos. 
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2. METODOLOGIA 

O presente trabalho surgiu a partir de vivências pedagógicas com alunos do segundo 

ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, na escola estadual 

Anhanguera no bairro da Lapa em São Paulo.  Inicialmente elaborou-se um projeto didático 

que propôs o estudo dos espaços culturais e históricos do centro da cidade de São Paulo, 

tendo em vista questões sobre patrimônio cultural e as possibilidades dos adolescentes 

vivenciarem e se apropriarem dos espaços que seriam estudados.  A primeira e principal 

preocupação do projeto consistia em orientar os estudantes na busca de informações sobre os 

espaços de cultura e viabilizar que fossem até os lugares para conhecê-los in loco, muitos 

jovens nunca haviam estado nesses locais por razões diversas.  

O papel da escola (cidadã) é contribuir para criar as condições que viabilizem a 
cidadania, através da socialização da informação, da discussão, da transparência, 
gerando uma nova mentalidade, uma nova cultura, em relação ao caráter público do 
espaço da cidade. (GADOTTI, 2002 p. 9). 

Na primeira fase do projeto os estudantes formaram grupos de pesquisa e buscaram 

informações sobre os espaços culturais com maior ênfase nos aspectos históricos e sobre os 

atuais usos desses espaços, nesta fase o uso da internet foi fundamental na obtenção dos 

dados. Num segundo momento no trabalho realizado em sala de aula, eles expuseram as 

informações, socializando entre os grupos os diferentes locais pesquisados. Na terceira fase 

do projeto consistiu nos grupos irem visitar os espaços, realizarem relatórios e ensaios 

fotográficos, que tinham como objetivos o registro da visita e o exercício da linguagem 

fotográfica. A realização desses ensaios fotográficos fez com que os grupos aplicassem o que 

fora visto em sala de aula, fundamentos sobre as origens da fotografia seu uso como 

ferramenta nas artes visuais e as possibilidades da linguagem e da estética. 

Por outro lado as pesquisas bibliográficas para a elaboração do projeto didático 

fundamentou-se em leituras que objetivaram o uso da fotografia como linguagem artística, 

conceitos de patrimônio cultural e a pedagogia de projetos. 
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De acordo com o pensamento de Paulo Freire (1996) sobre educação cidadã, o 

projeto didático aplicado visou alguns princípios que nortearam os trabalhos como estabelecer 

uma relação dialógica entre professor e alunos, educar para a liberdade, autonomia e o 

respeito à diversidade cultural.  

O projeto teve como eixo norteador a previsão do aumento da exposição de imagens 

diversas na vida cotidiana dos estudantes, que relacionam-se pelas redes sociais através do 

uso da internet via os aparelhos de celular. Pensou-se que os recursos da linguagem 

fotográfica poderiam proporcionar aos estudantes um processo de aprendizagem mais 

interativo e que atingisse as propostas de aprendizagem planejadas.  

O objetivo geral do projeto didático foi o de proporcionar aos estudantes a 

possibilidade de apropriarem-se dos espaços patrimoniais históricos da cidade de São Paulo, 

por meio dos estudos e visitas realizadas aos locais. 

3. REFLEXÕES E RESULTADOS  

O projeto desenvolvido junto aos estudantes durou o período de um bimestre, a 

proposta feita aos estudantes envolveu a linguagem fotográfica como registro das vivências 

que tinham como objetivo desenvolver o empoderamento dos estudantes em relação aos 

espaços culturais e históricos do centro da cidade de São Paulo, que na maioria das vezes é 

um espaço desconhecido ou pouco frequentado por estes jovens. 

A fotografia foi abordada com os estudantes como linguagem artística e também 

como ferramenta auxiliar para os registros das questões sobre os patrimônios culturais da 

cidade de São Paulo. Os grupos tiveram como proposta prática visitar os espaços culturais e 

históricos com a proposta de realizar ensaios fotográficos da cena urbana tendo a ideia de 

paisagem como recorte no enquadramento dos planos fotográficos. 

Inovações tecnológicas e comunicativas moldam a organização social porque são 
estruturadoras das relações espaço-temporais às quais o pensamento e a 
sensibilidade do ser humano se conformam. Mais do que isso, tecnologias de 
linguagem produzem mudanças neurológicas e sensórias que afetam 
significativamente nossas percepções e ações. (SANTAELLA, 2010, p. 17). 
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Durante as aulas expositivas houve a preocupação em salientar que a fotografia não 

deve ser utilizada apenas como ilustração de textos ou que a imagem fotográfica seja menos 

importante que outro recurso imagético, explicou-se que ela por si só carrega diversas 

informações que um texto não é capaz de informar. 

A partir da necessidade de trabalhar com a linguagem fotográfica e utilizar o recurso 

que está mais a disposição dos estudantes, ou seja, o aparelho de celular realizou-se um 

roteiro de aulas, propôs-se etapas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula. 

Por vivemos em um mundo cada vez mais visual, onde somos imersos 

continuamente em imagens, por este fator acredita-se que a fotografia deve ser trabalhada em 

sala de aula nas suas diferentes possibilidades, dando aos docentes e estudantes a 

possibilidade de mudar suas maneiras de pensar e olhar o mundo. 

A utilização da fotografia, como linguagem ou como documento de uma memória, 

surge como espelho da realidade e da história. É por intermédio da fotografia, objeto de 

produção imagética que se torna presente durante a vida das pessoas, principalmente a partir 

do final do século XX. Com a facilidade e acessibilidade de possuir um aparelho de celular 

surge a possibilidade dos educadores se apropriarem desse recurso para planejar suas aulas e 

propor novas aprendizagens e vivências. Como Paulo Freire (1996, p.30) bem colocou: 

“Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”. Freire 

coloca que o professor necessita buscar a qualidade no ato de educar utilizando-se dos 

recursos disponíveis na sociedade.  

Para que ocorra o aprendizado na linguagem visual da fotografia o estudante deve ter 

consciência de que a fotografia nunca é uma obra neutra. Ela é uma obra pensada e elaborada 

pelo artista/fotógrafo e que este a compõe a partir de suas referências culturais, pessoais e 

profissionais. 

A fotografia comunica através de mensagens não verbais, portanto, sendo a produção 

da imagem um trabalho humano de comunicação, temos como resultado os códigos 

1895



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
convencionados pela sociedade, possuindo um caráter conotativo que remete às formas de ser 

e agir do contexto no qual estão inseridas como mensagens. Segundo Fernando Hernandez 

(2000, p. 53) a compreensão crítica da cultura visual possibilita: 

Explorar os discursos sobre os quais as representações constroem relatos do mundo 
social e favorecem determinadas visões sobre ele e nós mesmos; questionar a 
tentativa de fixar significados nas representações e como isso afeta nossas vidas; 
discutir as relações de poder que se produzem e se articulam por meio das 
representações e que podem ser reforçadas pela maneira de ver e produzir essas 
representações; elaborar representações por procedimentos diversos como forma, 
resposta e modo de diálogo com as representações existentes; construir relatos 
visuais utilizando diferentes suportes relacionados com a própria identidade e 
contexto sociocultural que ajudem a construir um posicionamento.  

O trabalho junto aos estudantes teve a linguagem visual como norteadora e a 

aquisição do conhecimento sobre os patrimônios culturais e as possibilidades técnicas que a 

fotografia pode possibilitar. Neste caso o papel da fotografia é o de auxiliar a docência, num 

esforço para melhorar a compreensão da realidade do mundo. Usou-se fotografias antigas do 

centro da cidade de São Paulo demonstrando um pouco da história da cidade na busca por 

aproximar o estudante nas relações entre passado e presente. Diminuindo assim a distância 

entre as realidades, necessária à aprendizagem, despertando o interesse, dando margens a 

busca de conhecimentos.  

Na sociedade do conhecimento o papel social da escola foi consideravelmente 
ampliado. É uma escola presente na cidade e que cria conhecimento sem abrir mão 
do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, uma escola científica e 
transformadora. (GADOTTI, 2002, p. 10). 

Foi por meio da proposta prática dos alunos produzirem ensaios fotográficos que 

saliento a importância da reflexão no ato estético de observar e produzir imagens a partir da 

linguagem fotográfica. Como Moran (1998, p. 155) afirma: “educar é ajudar a compreender o 

mundo. É um processo de desvendamento e integração de níveis mais complexos da 

realidade”.  

O registro fotográfico sobre o que é efêmero e sob seus aspectos indicial e 

iconográfico promove uma reflexão sobre a relação realidade/relatividade e 

objetividade/subjetividade. A fotografia confirma então relação de existência e similaridade 
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com seu referente, sendo interpretada por cada espectador de acordo com o julgamento de 

cada um. Os aspectos de espaço e tempo serão levados em conta no momento da leitura da 

fotografia onde os valores culturais, conhecimentos e experiências do espectador darão a ele a 

sua leitura individual. 

A ação realizada pelos estudantes durante as visitas ao centro histórico de São Paulo 

envolveu entre outras coisas a capacidade de realização colocando no centro da ação 

pedagógica a construção da autonomia que em Freire (1996) perpassa pela questão que somos 

seres inacabados em constante transformação necessitando que o educador tenha um olhar em 

estimular o estudante a agir na sociedade, possibilitando experiências que estimulem 

aprendizagens significativas. 

Conforme consta em Zatti (2007, p. 58) sobre o pensamento de Freire, “a autonomia 

é conquistada gradualmente, é processo que consiste no amadurecimento do ser para si.”.  

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de 
amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se como objeto. 
(FREIRE, 1996 p.41) 

Algumas das fotografias realizadas pelos estudantes: 

         
Imagens 1, 2 e 3: Estação Júlio Prestes, Edifício Banespa e Igreja do Pátio do Colégio/SP  
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O recurso da fotografia mostrou-se uma maneira eficaz de valorização da ação 

ensino aprendizagem proporcionando um ambiente de aprendizagem diferenciado e 

estimulador. 

Os ensaios fotográficos realizados pelos estudantes produziu um conhecimento 

contextualizado, a reflexão realizada sobre o uso da fotografia como linguagem e ferramenta 

artística permitiu a compreensão de possibilidades pedagógicas, tendo seu uso um excelente 

recurso didático. Ao oportunizar o uso das fotografias feitas pelos próprios estudantes como 

recurso para construção de conhecimentos percebeu-se um avanço na questão da aquisição de 

confiança, permitindo a construção de um ambiente de aprendizagem onde o protagonismo e 

a autonomia foram norteadores dos resultados. 

A fotografia deve ser considerada como produto cultural fruto de trabalho social de 

produção simbólica. Neste sentido, toda produção da mensagem fotográfica está associada aos 

meios técnicos de produção cultural. Dentro desta perspectiva, a fotografia pode, por um lado, 

contribuir para a veiculação de novos comportamentos e possibilidades de formar cidadãos 

críticos, atuando como agentes transformadores da sociedade, através da educação do olhar. 

Sem conhecimento de arte e história não é possível a consciência de identidade 
nacional. A escola seria o lugar em que se poderia exercer o princípio democrático 
de acesso à informação e formação estética de todas as classes sociais, propiciando-
se na multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos culturais de 
diferentes grupos. (BARBOSA, 2010, p. 34) 

Como salienta Paulo Freire (1996, p. 52) “Ensinar não é transferir conhecimentos”, 

pois para ele o conhecimento precisa ser vivido, por isso, ensinar requer uma postura 

exigente, difícil, que precisa ser assumida e defendida. 

Ao final do projeto os estudantes perceberam que os produtos culturais da sociedade 

podem ser produzidos e multiplicados por todos basta que o acesso à cultura esteja ao alcance 

da população de modo geral. As transformações temporais refletem nos patrimônios culturais 

de maneiras diversas tanto positivas como negativas, salientou-se que entre as positivas estão 
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nas diversas possibilidades de acesso aos bens culturais e nas negativas estão a má 

conservação e a desvalorização de muitos lugares históricos visitados pelos estudantes. 

O espaço urbano sofre, atualmente, transformações que fazem emergir processos de 
recuperação de locais e tradições que compõem a história e/ou a memória de 
diferentes grupos sociais. As cidades buscam a preservação de seus bens, antes que 
o passado fique apenas restrito à memória distante. (REIS; FIGUEIREDO, 2015, p. 
81) 

 Entre as reflexões mais significativas que os estudantes trouxeram foi o 

reconhecimento da possibilidade de vivenciar os espaços culturais visitados compreendendo a 

importância dos patrimônios culturais materiais pertencentes à cidade de São Paulo e que 

todos os cidadãos tem o direito de frequentar e conhece-los, independente a qual grupo social 

pertencemos. 
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Resumo 
 
Neste artigo é feita uma reflexão teórico/metodológica sobre o ensino/aprendizagem de Arte em uma 
turma do Projeto EJA/BH, atendida no Centro de Convivência Cézar Campos, de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Essa é uma turma de Educação de Jovens e Adultos que funcionava em um local de 
atendimento ao (à) usuário (a) da saúde mental. As aulas de Artes Visuais eram construídas com os 
(as) envolvidos (as) a partir das especificidades e contextos existentes. No ano s de 2010, foi inserida 
no currículo a temática da “Mostra de Arte Insensata” de Belo Horizonte: “Arthur Bispo do Rosário” 
A metodologia visou desenvolver a reflexão crítica e a compreensão histórica, social e cultural da obra 
de Arthur Bispo do Rosário na sociedade, de forma integrada ao fazer artístico, focalizado os 
conceitos de deslocamentos e contextos contemporâneos de arte. A experiência lhes possibilitou o 
diálogo com outros sujeitos e, assim, a construção de novos significados e olhares em relação ao 
trabalho desenvolvido e em relação as suas percepções e sentidos.  
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de Artes Visuais. Educação de Jovens e Adultos. 
Deslocamentos. 
 

Introdução 

O presente texto se refere a algumas reflexões teórico/metodológicas sobre o 

ensino/aprendizagem de Arte em uma das turmas de Educação de Jovens e Adultos - EJA que 

funcionou no Centro de Convivência Cézar Campos2, de Belo Horizonte, Minas Gerais, no 

ano de 2010.  

                                                   
1Doutora em Artes pela EBA/UFMG. Mestra em Educação pela PUC/Minas. Graduada em Licenciatura em 
Artes Visuais pela ESAP/UEMG. Professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Atualmente, 
compõe a equipe da Gerência da Educação de Jovens e Adultos/EJA da Secretaria Municipal de Educação de 
Belo Horizonte/SMED. Pesquisadora do EDUC da PUC/Minas.   
2Centro de Convivência de Saúde Mental.  
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Essa turma fazia parte do Projeto EJA/BH da Secretaria Municipal de Educação de 

Belo Horizonte/SMED/BH3. A maioria das turmas do Projeto EJA/BH funcionava em 

espaços fora da escola ou em escolas de outras redes de ensino4. Um dos objetivos desse 

projeto era efetivar o direto à escolarização de todos a todas as pessoas acima de 15 anos de 

idade que ainda não tivesse concluído o Ensino Fundamental, pessoas que foram excluídas do 

processo de escolarização. Uma das especificidades dos (as) estudantes dessa turma era 

estudar no mesmo lugar de seu tratamento.  

   

O Ensino/aprendizagem de Artes Visuais no Centro de Convivência Cézar Campos/BH 

 

A EJA é uma modalidade educativa e como tal demanda algumas especificidades, 

como por exemplo, o trabalho coletivo, não somente nos agrupamentos5 de sala de aula como 

também no interior das escolas onde estão inseridos. No Centro de Convivência Cézar 

Campos, além de o currículo ter sido construído coletivamente com a EJA da Rede Municipal 

de Educação de Belo Horizonte RME/BH, era também construído, com o referido Centro de 

Convivência.  

No ano de 2010, essa instituição ficou responsável para desenvolver o “Projeto Arthur 

Bispo do Rosário”, em homenagem ao artista pernambucano que também apresentava 

sofrimentos mentais, no contexto da “II Mostra de Arte Insensata” que aconteceu em outubro 

de 2010. Esse evento teve6 como objetivo  

propor um novo olhar sobre a loucura a partir dos produtos estéticos e artísticos 
produzidos nos Centros de Convivência e em outros serviços da rede de Saúde 
Mental do município. É uma proposta que pretende dialogar com a sociedade sobre 
o lugar da arte e sua intercessão com a loucura. Os cidadãos em sofrimento mental 
assistidos por essa Política nos chamados “serviços substitutivos” são os 
protagonistas deste evento, atuando como artistas ou assumindo as mais diferentes 
tarefas nos diversos setores da Mostra7. 

                                                   
3O Projeto EJA/BH foi extinto em 2011 e a partir de então as turmas dessa referido projeto, chamadas de  turmas 
externas, foram incorporadas as escolas municipais mais próximas de seu endereço.  
4Como por exemplo, em escolas estaduais que não ofertam educação no turno da noite e que emprestam seus 
espaços para o município atender as turmas do Projeto EJA/BH.  
5Formas de organização dos estudantes na EJA que redimensiona a concepção de turma. 
6A Mostra de Arte Insensata acontece bienalmente e até os dias de hoje. 
7 Citação textualizada de http://mostradearteinsensata.pbh.gov.br/programacao.php. Acesso em 30 ago. 2015. 
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  A partir dessa especificidade o currículo para o ensino/aprendizagem de Artes Visuais 

teve novos contornos: o diálogo com os sujeitos estudantes, professoras e os contextos em que 

estão inseridos (as). No Centro de Convivência Cézar Campos/BH, além da turma de EJA 

funcionavam vários tipos de oficinas, como por exemplo, música e artesanato8, com a 

abordagem no fazer, O processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais passou a ser 

desenvolvido na EJA por meio da experiência, a reflexão e a contextualização em arte.  

Assim, o suporte teórico-metodológico não se concentra somente no fazer artístico, mas 

também na reflexão, a crítica e a compreensão histórica, social e cultural da arte nas 

sociedades e nas experiências dos sujeitos. Esses elementos, desenvolvidos conjuntamente, 

dizem respeito à função cognitiva da Arte.   

Isso porque os (as) estudantes como usuários (as) desse Centro de Convivência tinham 

contato com a confecção e elaboração dos objetos como pulseiras, colares, anéis, porta-

níqueis, entre outros. Essas produções eram com diferentes tipos de materiais, como 

miçangas, tecidos, sucatas etc., muitas vezes, comercializavam, porém não havia o objetivo de 

construir conhecimentos em Arte. Esse cenário mudou a partir do atendimento na modalidade 

da EJA em que o processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais era contemplado com 

tempo/espaço definidos e com três horas semanais, além o currículo e professora com 

formação específica em Artes Visuais.  

 

O desenvolvimento do trabalho de ensino/aprendizagem em Artes Visuais a partir da 

obra de Arthur Bispo do Rosário 

 

A primeira ação foi realizar com os (as) estudantes uma pesquisa exploratória sobre o 

artista, a partir das indagações: Quem foi Arthur Bispo do Rosário? Quem já ouviu falar sobre 

                                                   
8A participação tanto nas oficinas e como na turma de EJA era somente para os (as) usuários (as) do Centro de 
Convivência Cézar campos. 
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ele? Somente uma das estudantes presentes9 declarou ter ouvido dizer, tinha uma memória 

remota da obra e do artista, mas verbalizou que “a obra dele tinha muitos materiais e que ele 

era louco” (Informação verbal).  

Esse depoimento foi responsável pela continuidade do processo de 

ensino/aprendizagem de Artes Visuais. A opção de continuidade foi feita a partir da reflexão e 

visualização, por meio de imagens digitalizadas, dos materiais que o artista utilizava em suas 

obras, com intuito de pensar artisticamente por meio de referências das obras. A partir dessa 

reflexão foram disponibilizados materiais como miçangas, objetos (relógios, pulseiras, 

brincos, peças de computadores, cabides de plásticos, chapéus, escova de dente etc.), papeis 

variados e coloridos, giz de cera, tinta, colas, tesouras, madeiras, papelões etc. A proposta foi 

de manipular e manusear os objetos e, em seguida, escolher e separar materiais diversos, 

segundo suas preferências. Não foi dado qualquer comando específico para essa operação.  

 

 

Fig. 1 – Construção dos trabalhos artísticos. CONFAEB 2017  

 

 
Fonte: Arquivos da autora, 2010. 

 

                                                   
9 Nessa aula houve presença somente três estudantes, todas as mulheres. Em função das crises e ou da vida 
adulta dos (as) estudantes nem sempre conseguiam presenças nas aulas.   
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Fig. 2 – Materializando a proposta. CONFAEB 2017 

 

 
Fonte: Arquivos da autora, 2010.  

 
No momento da roda de conversa sobre as escolhas realizadas foi percebida a intenção 

de do trabalho de cada uma e cada uma. Foram entregues cartões de papelão no formato A3 

para a construção das assemblages10.  

Enquanto iam construindo seus trabalhos artísticos iam revelando questões 

relacionadas à cor, textura e a relação da escolha com a experiência deles. Falaram sobre suas 

preferências, sobretudo, da cor; sobre as sensações, por exemplo, ao apertar a lã, sobre a 

relação desses materiais com suas vidas, buscaram na memória ocorrências sobre os 

materiais. A partir de materiais como mouse de computador, relógios e miçangas imaginarem 

aventuras e momentos não vividos ainda. Podia-se desenvolver uma aula de sentidos e 

sensações provocados pelos materiais disponíveis, mas somente foi possível no momento da 

reflexão sobre fazer artístico como desdobramento do processo de construção do trabalho. 

A materialidade é um aspecto muito importante no processo de ensino-aprendizagem 

em Artes Visuais. Dentre vários motivos, pode-se considerar que os materiais são 

fundamentais no processo do fazer artístico pela plasticidade desejada. Além de fazer parte da 

intencionalidade do artista, o material também é fonte de seu trabalho porque é fonte de sua 

                                                   
10 Assemblage se refere à estética da acumulação, por isso está além das colagens. Mais à frente do texto será 
discutido essa expressão e modalidade da arte. 
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pesquisa, ou seja, o artista necessita pesquisar sobre o material que responde melhor à sua 

intencionalidade. Na pesquisa sobre os materiais a serem utilizados nos trabalhos artísticos há, 

sem dúvida, uma experimentação que pode deflagrar outros processos por estar relacionado às 

sensações e sentidos tensionados pela emoção ou afinidade emocional. Assim, os materiais 

estão relacionados, também, com as experiências e vivências individuais e coletivas. A 

plasticidade desejada está relacionada aos processos de criação artística.  

A materialidade no processo de construção artística está intimamente ligada à 

experiência. É necessário que o sujeito esteja imerso no contexto de arte, uma vez que o seus 

sentidos e repertórios imagético o subsidiará na escolha e experimentação do material 

desejado/pretendido. A experiência poder ser considerada como uma inter-relação entre um 

organismo vivo e o ambiente, da qual ambos saem modificados, fazendo uma correlação, 

tanto os materiais como os artistas saem modificados no processo (TEIXEIRA, 1978). Para 

isso, é necessário, segundo Dewey (2010), que a experiência seja particular e que influa nas 

experiências futuras, num processo de continuidade e não de hierarquia. Isso se refere a uma 

experiência qualitativa porque está relacionada a uma experiência estética. Entendendo que a 

experiência estética está relacionada à percepção e fruição.  

Assim, a experiência em arte quando potencializada contribui de forma significativa 

no seu processo de ensino/aprendizagem, tendo como fundamentos a construção, a expressão 

e a cognição. A arte como experiência além de ser um modo de pensar, de chegar a produções 

inusitadas e estéticas, de propor novas formas de ver o mundo e de apresentá-las com 

registros diferenciados, é também uma construção humana que envolve relações com os 

contextos cultural, socioeconômico, histórico e político.  

A imersão dos (as) estudantes foi primordial para o desenvolvimento do trabalho, uma 

vez que os mais frequentes nas aulas de EJA, os que não estavam em surto, não queriam parar 

de construir seus trabalhos, cada um construía sua produção com materiais diferentes. Já os 

educandos que oscilavam em suas frequências, quando conseguiam ir à aula, eram 

contaminados (as) pelos colegas e queriam também construir seus trabalhos artísticos com os 

materiais utilizados pelos colegas ou, pelo menos, com materiais parecidos. Essa é uma das 

especificidades da escolarização de usuários da saúde mental, a flexibilidade dos processos, 
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sejam elas ligadas à frequência, ao currículo ou a própria participação nas ações planejadas. É 

necessário que se trabalhe caso a caso, uma vez que cada um apresenta quadros diferentes em 

relação ao outro. Isso não significa que o processo seja individual, quer dizer que é necessário 

tratar individualmente os sujeitos na sua coletividade. Por isso, que a EJA como modalidade 

educativa tende a aproximar mais esses sujeitos dos seus processos de construção do 

conhecimento em relação a outras formas de educação escolarizada porque seu currículo e 

metodologia são construídos a partir e com os sujeitos em seu tempo/espaço de aprendizagem 

e de história de vida, portanto, a construção humana é central.  

Em continuidade ao processo de ensino/aprendizagem de Artes Visuais, foi proposto 

para os (as) estudantes dar o acabamento ao trabalho artístico realizado por eles. O tratamento 

dado aos trabalhos artísticos se constitui como um exercício fundamental no desenvolvimento 

da estética. De acordo com Kremer (2003, p 19), “não basta desencadear o processo criativo e 

deixá-lo a deriva: é necessário alimentá-lo com carinho, com presença (...) e, principalmente 

com estética, fornecedora de referências visuais e artísticas”. O acabamento de um trabalho 

artístico o valoriza e o torna referência artística e estética para o repertório imagético de 

outros educandos e ou dos próprios que participaram do processo de criação. 
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Fig. 3 - Socialização dos trabalhos. CONFAEB 2017. 

 

  
Fonte: Arquivos da autora, 2010. 

 
   

No momento das narrativas sobre o processo de construção do trabalho artístico, a 

emoção foi o ponto forte;  de forma geral, relacionaram seus gostos, por exemplo, com as 

cores que escolheram; relacionaram alguns objetos como colares, relógios e anéis pela 

necessidade de se enfeitar; enfim, todos (as) fizeram escolhas e as organizaram esteticamente. 

Após a socialização dos processos construídos por cada estudante, foram problematizadas as 

imagens construídas, bem como a experiência no fazer artístico à luz de algumas imagens de 

obras de Bispo do Rosário. Os (as) estudantes verbalizaram o que achavam daquelas imagens, 

as relações com a assemblages, lembranças que as imagens lhe remetiam em relação às suas 

vidas ou em suas comunidades e de que forma as imagens lhes tocavam. Na medida em que a 

conversa avançava, outras perguntas e narrativas apreciam e novas inter-relações eram 

estabelecidas. 
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Fig. 4  - Talheres, s.d. Arthur Bispo do Rosário 
 
 

                          
Fonte: Itaú Cultural11 

 

Fig. 5 - Roda da Fortuna. Arthur Bispo do Rosário 

 

 
Fonte: Itaú Cultural12 

 

 

.                                               

 

                                                   
11 Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10811/arthur-bispo-do-rosario. Acesso em 30 ago. 
2015. 
12 Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10811/arthur-bispo-do-rosario. Acesso em 30 ago. 
2015. 
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Fig. 6 – Congas e Havaianas;     Macumba e botas. Arthur Bispo do Rosário. 

 

 
Fonte: Itaú Cultural13 

                                                                                 
Dentre as imagens das obras do artista apresentada, Macumba os tocou muito pela 

composição e tipos de objetos que apresenta. Fizeram várias relações, entre as quais, os 

objetos que identificavam na obra com sua infância, além de reconhecerem neles alguns 

momentos de suas vidas antes de ficarem doentes. Após a conversa, foi apresentado o 

conceito de assemblage14: o princípio que orienta a feitura de assemblages é a ‘estética da 

acumulação’: todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte15. No caso 

dos trabalhos artísticos dos educandos, a incorporação se deu por meio de colagens. A partir 

do conceito foram falando sobre os acúmulos em suas vidas e o que se pode fazer para 

eliminá-los ou conservá-los.  

A Roda da Fortuna foi a imagem que mais destoava das demais que foi apresentado 

aos educandos pela ausência de acúmulos. Talvez seja uma das poucas obras desse artista que 

não há acúmulos. Mas, foi proposital por estar explicitamente garantido o entendimento de 

um dos possíveis conceitos da arte contemporânea presentes na obra do referido artista: o 

deslocamento. Foi discutida com todos os presentes a ideia de deslocamento como proposta 

                                                   
13 Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10811/arthur-bispo-do-rosario. Acesso 30 ago. 
2015. 
14 Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage. Acesso em 29 ago. 2017. 
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artística por meio de problematização: colares, botas, chinelos, colheres são comumente 

considerados materiais de arte? Cada um (uma) deu sua opinião e, de modo geral, não 

(re)conheciam esses materiais como arte, menos ainda a roda. Foi explicitado o conceito de 

deslocamento tratado nessas obras: é retirada do objeto de sua função utilitária e transformada 

em arte ou trabalho de arte.  

Para finalizar esse conceito, foi apresentada uma imagem da obra Fonte (1917), de 

Marcel Duchamp, que propositalmente retirou um objeto industrial de sua função e o colocou 

como obra de arte e por último a apresentação da imagem da Roda de Bicicleta (1913), 

também do Duchamp, para completar a ideia. Essa apresentação teve o objetivo de propor um 

diálogo entre as obras dos referidos artistas, com a distinção necessária de que a Roda da 

Fortuna (s.d.), de Bispo do Rosário, em que foram utilizadas partes de uma bicicleta, 

incorporando outros materiais.  

 

Algumas considerações 

 

Enquanto os (as) usuários do Centro de Convivência Cézar Campos realizam seus 

tratamentos de saúde, constroem seus conhecimentos em Artes Visuais: atravessam rios e 

outros caminhos vão se desenhando em seus horizontes. 

Caminhos como a identificação com a obra e com o artista Arthur Bispo do Rosário, 

tanto que conseguiram discutir com detalhes os elementos visuais e estéticos de seus trabalhos 

artísticos. Promoveram uma oficina de acúmulos com outros (as) sujeitos não estudantes da 

EJA. 

Foi possível desenvolver um trabalho de ensino/aprendizagem de Artes Visuais em 

que se envolvessem e sentissem capazes de pensar, refletir, fruir e construir trabalhos 

artísticos a partir das experiências, vivências e histórias de vida. A história de vida de cada um 

e cada uma foi se inter-relacionando com a proposta e, no fim da etapa dos acúmulos, os seus 

trabalhos artísticos também eram parte de suas histórias de vida.  
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ENSINO COLETIVO DE TROMBONE: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO DO MOVIMENTO 

CONCERTO DIDÁTICO EM CAMPO GRANDE/MS 
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Jackes Douglas Nunes Angelo3 - UFMS 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 

Resumo 
O presente artigo trata de um relato de experiência na Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul/UFMS, onde ministrei aulas coletivas de trombone de vara junto ao professor de trombone da 
graduação no projeto de extensão do Movimento Concerto Didático do Curso de Licenciatura em 
Música. O projeto procurou fomentar e facilitar o acesso aos instrumentos musicais disponíveis no 
curso para servidores e ao público externo da Universidade, onde aulas teórico-práticas eram 
planejadas e desenvolvidas todas as semanas buscando um aperfeiçoamento qualitativo dos alunos. 
Com isso, o objetivo do trabalho é o de apresentar a visão metodológica realizada em aula e como se 
deu o primeiro contato dos alunos com o instrumento. A metodologia adotada é a pesquisa de revisão 
ou pesquisa bibliográfica como também a própria experiência vivenciada nas aulas que pautaram-se 
em alguns autores que tratam sobre o tema do Ensino coletivo como: Flavia Cruvinel (2003); Cristina 
Tourinho (2007); e autores do próprio meio trombonístico como Marcelo Silva (2011) Michael Davis 
(1997) e Gilberto Gagliardi (1988). Com isso, espera-se contribuir com o meio científico musical 
produzindo material referencial para futuras pesquisas, que por sua vez busquem abordar, trabalhar ou 
compreender o ensino coletivo de trombone, sendo ele dentro ou fora de instituições formais ou 
informais de ensino de música. 
Palavras-chave: Ensino Coletivo. Relato de Experiência. Ensino de Trombone. 

Introdução 

O Curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, promoveu 

no ano de 2016 a primeira edição do projeto de extensão do Movimento Concerto Didático de 

cursos de instrumentos musicais tais como, violino, violão, piano, percussão e trombone, onde 

este mesmo projeto tinha como objetivo fomentar as atividades artísticas musicais facilitando 

                                                           
1 Acadêmico do Curso de Música Licenciatura-Habilitação em Educação Musical, da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. E-mail: amarandesjunior@hotmail.com  
2 Professor do curso de Música Licenciatura-Habilitação em Educação Musical, da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. E-mail: pieter.rahmeier@gmail.com 
3 Professor do curso de Música Licenciatura-Habilitação em Educação Musical, da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. E-mail: jackes.angelo@outlook.com 
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o acesso para as diversas classes econômicas tanto no interior como exterior do campus da 

Universidade. 

O Projeto Movimento Concerto é uma ação de Extensão da UFMS que oferece 

apresentações gratuitas à comunidade e desde 2007 mantém uma intensa agenda de 

apresentações, com convidados que atuam no âmbito nacional e internacional. Além do palco 

do Teatro Glace Rocha, o Projeto organiza apresentações em espaços alternativos, como 

órgãos públicos, escolas, entre outros. 

Quanto à quantidade de instrumentos não eram muitos, e alguns alunos tinham de 

obtê-lo para fazer as aulas, como os violões e violinos. No caso do piano se o aluno não 

tivesse um, ele teria de ter pelo menos o teclado mais simples possível para acompanhar as 

aulas. A percussão e os trombones estavam disponíveis para as aulas no prédio do Curso de 

Música, lugar onde as aulas sempre ocorriam. 

Em questão ao modelo de ensino ficava a critério do acadêmico e professor orientador 

que iriam desenvolver as aulas, optando assim pelo formato do ensino coletivo visto que 

segundo Cruvinel (2003): 

 
Dessa forma, o ensino em grupo, possibilita uma maior interação do indivíduo com 
o meio e com o outro, estimula e desenvolve a independência, a liberdade, a 
responsabilidade, a auto-compreensão, o senso crítico, a desinibição, a sociabilidade, 
a cooperação, a segurança e no caso específico do ensino da música, um maior 
desenvolvimento musical como um todo. (Cruvinel, 2003, p. 52) 

 

Desta forma percebe-se a importância do ensino coletivo e então optou-se por este 

modelo. Com isso procuro através do objetivo apresentar a metodologia aplicada nas aulas 

como também relatar como foi o processo de iniciação musical desses alunos no trombone. 

Assim, a metodologia deste trabalho é a pesquisa bibliográfica, onde por meio do 

material encontrado acerca do Ensino coletivo como Cruvinel (2003), Tourinho (2007) e 

Morais (2015), e o material usado nas aulas ministradas, Davis (1997), Gagliardi (1988) e 

Silva (2011), como também a experiência vivenciada neste campo de ensino auxiliarão neste 

relato de experiência como alicerce para o transcorrer deste trabalho. 
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Diante disso, a pesquisa procura contribuir com o meio científico musical, produzindo 

assim material referencial para futuras pesquisas que possam englobar a temática do ensino 

coletivo do trombone. 

Ensino Coletivo de Trombone no Projeto Movimento Concerto 

 Numa primeira reunião marcada com os alunos interessados em aprender o trombone, 

percebeu-se que cada qual já tinha uma certa experiência com a música de modo geral, e que 

alguns deles já conheciam o trombone. A partir daí fui tecendo o nível musical de cada aluno 

e acabei dividindo os mesmos em duas turmas, os iniciantes (alunos sem nenhum 

conhecimento técnico do trombone) e os intermediários (alunos que têm algum conhecimento 

técnico no trombone). 

Segundo Silva (2011) em seu método Caderno de Trombone, é “importante saber o 

que levou o aluno a optar pelo instrumento trombone de vara para estudar” (SILVA, 2011, p. 

7), conhecer o porquê do interesse por esse instrumento ajuda no desenvolver das aulas. 

Com base no relato dos alunos as aulas se dividiram em dois dias, nas terças-feiras das 

17:30 as 19:00 horas com iniciantes, e nas quintas-feiras das 17:30 as 19:00 horas com 

intermediários, a divisão ajudou e contribuiu com o planejamento elaborado pelo acadêmico 

como no próprio desenvolver das turmas. 

 As aulas desenvolveram-se igualmente para todos os alunos, visto que os alunos “mais 

experientes” com o trombone já o tinham esquecido de certa forma por terem ficado muitos 

anos sem retomar os estudos. 

Questões como montagem do instrumento, sua postura, manutenção, limpeza e como 

emitir o som são pontos chaves e bases para se tocar o trombone, como qualquer outro 

instrumentos de sopro. Seguindo as instruções de Gagliardi e Silva que são metodologias 

renomadas no cenário musical brasileiro, Silva (2011) diz: 

 
1. Verifique se o estojo do trombone está na posição correta [...]; 2. Segure a 
campana com a mão esquerda; 3. Com a mão direita segure a vara, tomando cuidado 
[...] para que não haja o perigo cair e amassar; 4. Coloque o bocal e está pronto para 
iniciar seus estudos. (SILVA, 2011, p. 12). 
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Fig. 1. Forma correta de segurar o trombone. 

 
Fonte: GAGLIARDI, 1988, p. 5 

 
Fig. 2. Forma correta da embocadura. 

 
Fonte: GAGLIARDI, 1988, p. 5 

 

Com o entendimento destas questões, atividades em cima do fortalecimento da 

embocadura foram desenvolvidas, atividades de leitura rítmica e melódica na clave de Fá 

(clave que o trombone normalmente lê), exercícios de digitação e repertório foram 

trabalhados durante todo o ano de 2016, buscando sempre o melhor desempenho dos alunos. 

Porém, um dos intermediário percebeu-se que tinha alguns vícios, e seguindo as 

metodologias propostas segundo Morais (2015) apud Gagliardi s/d, “Vícios no início do 

aprendizado [...] poderão prejudicá-lo para o resto de sua vida profissional”. Assim, questões 

de relaxamento e exercícios de fortalecimentos tais como flexibilidade, articulações, etc, 

foram trabalhos procurando prevenir vícios no decorrer de seus estudos. 
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 No transcorrer do curso tanto os alunos iniciantes como intermediários chegaram a se 

igualar nos níveis técnicos, visto que os iniciantes estudavam mais vezes por semana, 

adquirindo assim um técnica instrumental mais rápida. Havia encontros com o professor 

orientador do curso que aconteciam um vez por mês, e com o acadêmico eles tinham cerca de 

três encontros mensais.  
 

 Fig. 3. Professor Orientador em aula mensal com aluno intermediário. 

 
Fonte: Os Autores. 

 

 Então a partir dessas metodologias de ensino coletivo, Tourinho (2007, p. 86-87) 

reforça que esse modelo de ensino é eficaz no fato de acolher ou agregar uma quantidade 

favorável de alunos, ganhando tempo e ajudando na socialização dos envolvidos bem como 

no processo de ensino aprendizagem. 

 Reforçando o papel do ensino coletivo como modelo para as aulas do educador, 

Cruvinel (2003) diz: 

 
[...] o educador musical deve estar atento ao contexto social em que está inserido, 
tanto na atividade pedagógica dentro de sala de aula com na repercussão do 
resultado da mesma na sociedade. Deve observar como a sua atividade pedagógica 
está influenciando os alunos e conseqüentemente, a comunidade que os cerca. Ao 
adotar esta postura, o educador musical deve estar sempre atento a questões como: 
Qual é a música que se deve ensinar no nosso tempo? Para quê (objetivo)? Por quê 
(justificativa)? Para quem (público alvo)? Como despertar um maior interesse dos 
alunos pela música? Qual(is) metodologia(s) utilizar? Desta forma, o educador 
musical conseguirá atuar de forma crítica e verdadeiramente transformadora. 
(Cruvinel, 2003, p. 38-39). 
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Tais questionamentos feitos pela autora fazem-se pertinentes e de suma importância 

principalmente em um contexto de ensino, onde a ação e reflexão das atividades devem ser 

feitas procurando responder perguntas como as que Cruvinel (2003) faz, visto que só assim o 

ensino musical ampliará suas metodologias transformando o meio social que é desenvolvido 

ou aplicado. 

 Pensando em metodologias de qualidade e renomadas no ensino coletivo e Individual 

de trombones, bem como alguns fatores apontados acima pela autora, aquecimentos e rotinas 

de exercícios foram seguidas com o grupo, buscando assim a resistência necessária bem como 

o fortalecimento ou “ajuste” do corpo para com o instrumento. 

 Exercícios como os do método 15 Minute Warm - Up Routine de Michael Davis 

(1997), eram de suma importância nesse processo inicial e é sugerido como estudos diários 

por diversos cursos e professores de trombones, sejam os alunos iniciantes, intermediários ou 

avançados. Este método foi um dos principais trabalhado no curso, pois além do material 

impresso (apostila) que foi disponibilizado para os alunos em PDF, o método possui todos os 

seus exercícios em áudio também, este foi o diferencial dele por que quando os estudantes não 

estavam em aula os mesmos tinham uma referência de como executar tal exercício sem perder 

a pulsação. Com isso, as metas de exercícios se mantiveram quase sempre alcançadas pelos 

alunos. 
 

Fig. 4. Exercícios de articulação 

 
Fonte: Davis, 1997, p. 05 

 
 

Fig. 5. Exercícios de Flexibilidade 

 
Fonte: Davis, 1997, p. 09 
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Fig. 6. Exercícios de Digitação 

 
Fonte: Davis, 1997, p. 15  

 

Em certo momento os estudantes foram comunicados de que iriam realizar uma 

apresentação no final do curso (violão, piano, percussão, violino e trombone) no Teatro 

Glauce Rocha, que no caso seria uma amostra de um pouco do que trabalharam em sala com 

os professores. Sabendo disso, ensaios ou aulas foram intensificados, e ao mesmo tempo 

dinâmicas procurando sanar dúvidas existentes no repertório, bem como própria digitação no 

instrumento. 

 Procurando trabalhar o mesmo repertório com os iniciantes e os avançados, três breves 

arranjos foram montados visando atender as técnicas dos mesmos. Buscando agrupar músicas 

conhecidas e de “fácil” compreensão (tanto rítmica quanto melódica), músicas como Dó, Ré, 

Mi, Fá (tradicional), Hino à Alegria - 9° sinfonia de Beethoven e Asa Branca (Luiz Gonzaga) 

foram as peças que agruparam os alunos do curso de trombone para o recital em dezembro de 

2016. 
Fig. 7. Repertório executado pelos alunos do curso de trombone. 

 
Fonte: Os Autores 
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 Um ponto importante que se percebeu no decorrer das aulas foi a questão da evasão, 

detalhe este que esteve presente em todos os cursos de instrumentos musicais do Movimento 

Concerto. Como o presente trabalho não tratará do assunto evasão, deixaremos para uma 

próxima oportunidade a questão em si, questão essa de suma importância e que deve ser 

tratada e trabalhada nos eventos de Educação Musical. 

Conclusão 

 Assim, o trabalho teve o objetivo de apresentar as metodologias trabalhadas no projeto 

de extensão do movimento concerto didático (curso de trombone), bem como a experiência 

vivenciada ao dar aula para alunos que não conheciam o trombone e outros com algum nível 

de conhecimento já existente. A bibliografia encontrada sobre o ensino coletivo de 

instrumentos musicais contribuiu para o transcorrer deste trabalho, onde junto a prática 

docente percebe-se que o ensino coletivo é um modelo eficaz e transformador, modelo este 

que auxiliou no andar das aulas e no empenho do alunos, onde com a dedicação de cada um 

apresentou-se um recital de encerramento. 
 

Fig. 8. Recital realizado no fim do curso. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Os métodos trabalhados também serviram de alicerce como uma metodologia segundo 

a escola de ensino de cada autor, onde Gagliardi (1988) e Silva (2011) foram menos utilizados 
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em aula por não possuir uma referência audível para os alunos quando os mesmos estivessem 

noutro lugar que não fosse as aulas, já o método de Davis (1997) apresenta este recurso 

diferente dos demais. Contudo, diante dos diversos impasses que ocorreram como questões de 

feriados em dias de aula, a falta e a evasão de alguns alunos no início da turma 

comprometeram a aplicabilidade e o compromisso dos estudantes que permaneceram. Onde 

conseguiram superar as expectativas dos professores, onde em um curto prazo de tempo 

desenvolveu-se um trabalho qualitativo.  

Questões como a falta do instrumento para alguns alunos seria um ponto que poderia 

desmotiva-los (as), porém o incentivo e a disponibilidade dos professores para com os alunos 

conseguiu apresentar uma visão da música e posteriormente do trombone de maneira 

satisfatória, fazendo os mesmos interagirem nas aulas, ou seja, os alunos que permaneceram 

se mostraram interessados em participar de outros cursos: festivais, masterclasses, workshops, 

etc. 
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Resumo 
O presente artigo é um fragmento de monografia de conclusão do curso de “Artes Visuais”, 
acrescentando-se colaboradores. Partimos, portanto, de um capítulo da monografia “Experiência e 
prática artística nas ações do PET - Conexões dos Saberes na Escola Municipal Santa Tereza”, em 
Alcântara – Maranhão, embasados nas discussões e oficinas realizadas, cujo eixo trabalha Direitos 
Humanos, Cultura e, ainda, da participação no Grupo de Pesquisa GIPEAB. O objetivo é falar dos 
negros, suas trajetórias e negação de direitos. O estudo se deu a partir da reflexão sobre o que 
preconiza a Lei 10.639/2003 referente ao ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas 
disciplinas escolares, “preferencialmente, nas áreas de Literatura, Arte e História” (BRASIL, 2003). 
Como Arte-educadores, compreendemos a importância de discutir a função social da escola para 
promoção e legitimação de ações afirmativas em prol da valorização histórica e identitária do povo 
brasileiro. Utilizamos os autores: Assunção (2009), Munanga & Gomes (2006), Silva (2009), Ribeiro 
(2015), Freire (1996). A proposta aborda questões de valorização da cultura, arte e história afro-
brasileira, no que se refere ao espaço escolar quilombola. Objetivamos analisar as ações desenvolvidas 
para efetivação e aplicabilidade da Lei no ensino de Arte na referida escola questionando-se: Em que 
medida o PET tem contribuído para a implementação da Lei no ensino de Arte da comunidade 
quilombola de Manival? Em seguida ponderamos sobre a aplicabilidade da Lei e suas práticas 
pedagógicas do PET na conjuntura da comunidade quilombola, fazendo o atrelamento com o Ensino 
de Arte na referida escola, dialogando com os aspectos da prática pedagógica da Lei, explanando os 
resultados do Programa enquanto promotor da Identidade Étnica. Almejamos com essa pesquisa, 
trazer contribuições para o campo da Educação Quilombola na Escola Municipal Santa Tereza, para a 
sociedade de forma geral e para o universo acadêmico.  
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Introdução 

 

Falar em educação quilombola é discorrer sobre o processo de conscientização, 

conhecimento, história, arte e toda a produção de uma comunidade e as relações em torno da 

mesma. É falar sobre negros, suas trajetórias e negação de direitos. A fim de enriquecer este 

trabalho trazemos contribuições teóricas sobre a temática com base nas determinações da Lei 

nº 10.639/2003, que é fruto de incansáveis lutas do Movimento Negro, Organizações Não 

Governamentais – (ONGs) e outras instâncias sociais brasileiras de luta por direitos iguais. 

A Lei nº 10.639/2003 alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

determinando mudanças nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional no currículo oficial da 

Rede de Ensino com a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”, 

preferencialmente, nas áreas de Literatura, Arte e História” (BRASIL, 2003).  

 
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira (BRASIL, 2003). 
 

O interesse por este tema se deu pelo contato, na graduação, com a disciplina Matrizes 

da Produção Brasileira6, onde trabalhamos temas relacionados às relações étnico-raciais. 

Portanto, este artigo é um recorte monográfico, sendo incluídos colaboradores no atual texto. 

E ainda, por nossa experiência e história de luta construída por nossos ancestrais africanos e 

afro-brasileiros e, as ações do PET – Conexões de Saberes. 

 Como Arte-educadores, compreendemos a importância de discutir a função social da 

escola para promoção e legitimação de ações afirmativas em prol da valorização histórica e 

identitária do povo brasileiro, para efetivação e implantação da Lei 10.639/2003 e ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. 

No decorrer das aulas da disciplina supracitada, tivemos contato com diversos autores 

que trabalham essa temática, como: Munanga & Gomes (2006), Silva (2009), Silva (2015), 

Ribeiro (2015), Freire (1996). Outro fato importante acerca do empenho pela temática advém 

das discussões e oficinas realizadas no Programa de Educação Tutorial (PET) – Conexões de 

                                                 
6 Na Graduação em Artes Visuais da UFMA 
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Saberes da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), cujo eixo trabalha Direitos 

Humanos, Cultura e, ainda, a participação no Grupo de Pesquisa Investigações Pedagógicas 

de Estudos Afro-brasileiras – (GIPEAB).  

Esta proposta tem por finalidade realizar uma abordagem sobre as questões de 

valorização da cultura, arte e história afro-brasileira, no que se refere ao espaço escolar 

quilombola. Para tal, essa pesquisa foi realizada na comunidade quilombola Manival na 

cidade de Alcântara - Maranhão, cujo (PET) - Conexões de Saberes já vem realizando 

atividades de Educação étnico-raciais.  

Diante do exposto objetivamos analisar as ações desenvolvidas pelo PET para 

efetivação e aplicabilidade da Lei nº 10. 639/2003 no ensino de Arte na escola Municipal 

Santa Tereza da comunidade quilombola de Manival, Alcântara.  

Para desenvolver a pesquisa, partirmos do seguinte questionamento: 

Em que medida o PET tem contribuído para a implementação da Lei nº 10. 639/2003 

no ensino de Arte da comunidade quilombola de Manival? 

O recorte da pesquisa descreverá brevemente a história dos quilombos no Brasil e 

Maranhão, suas lutas e mobilizações ao longo dos séculos, destacando os aspectos gerais da 

comunidade - a caracterização do local de estudo. Em seguida ponderamos sobre a 

aplicabilidade da Lei nº 10. 639/2003 e suas práticas pedagógicas do PET na conjuntura da 

comunidade quilombola, atrelando o Ensino de Arte na referida escola. E, por fim, realizamos 

o desenvolvimento da parte empírica da pesquisa, na qual analisamos as observações e as 

entrevistas dos sujeitos selecionados, dialogando com os aspectos da prática pedagógica da 

Lei nº 10.639/2003, explanando os resultados do Programa enquanto promotor da Identidade 

Étnica. 

Almejamos com essa pesquisa, trazer contribuições para o campo da Educação 

Quilombola na Escola Municipal Santa Tereza, para a sociedade de forma geral e para o 

universo acadêmico.  

 

Quilombos no Brasil 
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  Para Moura (1992, p. 7) “os negros escravizados no Brasil no período colonial 

foram trazidos da África, a partir do ano de 1749, em porões de navios que apresentavam 

condições subumanas”. O autor ressalta que no período da colonização brasileira, mais de 

quatro milhões de negros africanos atravessaram o atlântico na condição de escravo e 

chegaram ao Brasil.  

Esses africanos desembarcavam nos portos das cidades do Rio de Janeiro, Salvador, 

Recife e São Luís, onde eram vendidos para outras regiões brasileiras. Esses africanos 

tornaram-se significativos para a economia brasileira, em especial, aqueles que foram 

direcionados ao nordeste brasileiro para trabalhar em canaviais.  

De acordo com Munanga & Gomes (2006), 

a história da escravidão mostra que luta e organização marcadas por atos de coragem 

caracterizaram o que se convencionou chamar de “resistência negra”, cujas formas 

variavam de insubmissão às condições de trabalho, revoltas, organizações religiosas, fugas, 

até aos chamados mocambos ou quilombos. 

 
Quilombo no Maranhão 

 

Depois da fundação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ocorre um 

crescimento significativo de escravos africanos na região. Até 1755, calcula-se que entraram 

três mil escravos no Maranhão. No período de existência da companhia, entre 1755 e 1777, 

este número saltou para doze mil (SANTOS, 1982, p. 14-15 apud CARDOZO, 2012). 

O Maranhão é considerado uma sociedade escravista tardia. “Foi no final do século 

XVIII que se desenvolveu mais fortemente uma escravidão agrícola na região, ainda que 

desde o século anterior escravos africanos tivessem sido utilizados como mão de obra” 

(ASSUNÇÃO, 1996 p. 434 apud CARDOZO, 2012). 

No Maranhão existiam inúmeros quilombos no período da escravidão, os maiores 

foram: quilombo Lagoa Amarela, no município de Chapadinha e o quilombo de Limeiro, no 

município de Turiaçu. O objetivo da companhia era fortalecer o comércio mercantilista com 

Portugal. A atuação da Companhia acarretou muitas mudanças na sociedade maranhense, 

como a proibição da escravidão indígena (PVN,1996; SOUSA, 2011).  

1924



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Os quilombos já existentes se unem aos revoltosos. Dentre eles o de Dom Cosme, que 

no auge do movimento chega a liderar cerca de 3.000 homens, um verdadeiro exército negro. 

O interessante é que, Negro Cosme enxergava a necessidade de aliança com a população livre 

e pobre (ASSUNÇÃO, 2009). 

 

Quilombo Manival Alcântara 
 

 
No Maranhão, a  origem das comunidades está  vinculada à  crise  açucareira  e  

algodoeira,  na  segunda  metade do século XIX, que  obrigou  muitos proprietários 

endividados a  abandonarem suas terras, possibilitando  muitas famílias de  escravos e  ex-

escravos à  apropriação de  terras incultas e  abandonadas, gerando, atualmente,  intensas 

disputas com  fazendeiros, grileiros e  um  projeto  de  base  espacial, como é  o caso 

de Alcântara - MA, onde  existiu  e ainda existe  ameaças de  deslocamento forçado das 

comunidades, desestruturação das famílias que  deslocam-se para a zona urbana do município 

ou para a capital, São Luís ( SILVA, 2009 ). 

A comunidade quilombola de Manival, economicamente sobrevive da pesca e da 

agricultura. Possui uma população majoritariamente formada por negros e uma minoria por 

brancos. Localiza-se a 20 km da sede de Alcântara. Possui um número expressivo de famílias 

que vivem das atividades rurais. No povoado ainda encontramos casas de taipa cobertas de 

palhas, ou telhas de barro, sendo muitas delas já construídas de alvenaria devido a adesão ao 

projeto do Governo Federal (RIBEIRO, 2015). 

   A comunidade de Manival mantém as caracterizações especificas de uma 

comunidade quilombola, onde as políticas públicas ainda estão longe de chegar. As 

problemáticas são as mesmas encontradas em outros locais: não existem farmácias, não há 

Posto de Saúde, possui apenas um telefone público que frequentemente apresenta problemas e 

o abastecimento de água acontece por meio de bomba hidráulica.  

A comunidade de Manival se auto reconhece como quilombola e está em processo de 

certificação das titulações de terras junto ao INCRA7, pela associação da comunidade. 

                                                 
7 Dados referentes ao ano 2015. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Ensino de Arte 

 

No ensino brasileiro contemporâneo, novas exigências são incorporadas às práticas 

dos professores. Novos enfoques e paradigmas foram criados a fim de aperfeiçoar a gestão de 

classe, entre estes citamos o currículo, a pesquisa e os saberes profissionais.  Tais abordagens 

incluem necessariamente as temáticas trazidas pelos fundamentos da Lei nº 10.639/2003 e a 

influência negra na cultura brasileira percebidas na música, dança, religião, vestuário. 

Nesse contexto, o/a professor/a de Arte precisa contemplar em sua prática e currículo 

o valor atribuído à cultura afro e a seus objetos estéticos, e ainda, buscar contribuições para 

uma abordagem que se enviese sobre a cultura africana nas aulas de Arte. 

O ensino de Arte direcionado à cultura afro-brasileira poderá contribuir para os 

conhecimentos sobre os africanos, suas características e realidades sociais históricas e 

culturais. Ao abordar essas questões na escola, enfatizamos a valorização da ancestralidade 

africana existente no povo brasileiro, a intensa participação dos africanos na construção da 

sociedade, desenvolvendo a compreensão artísticas e intelectuais e heróis negros que 

contribuíram para o fortalecimento da história e cultura do nosso país. (SILVA, 2015). 

São muitas as provocações decorrentes da aplicabilidade da Lei nas escolas. Nesse 

sentido, trazer conteúdos de Arte do ambiente de origem e do cotidiano dos/as estudantes para 

a sala de aula é uma boa e motivadora escolha curricular. Essa prática valoriza o universo 

cultural do grupo, dos subgrupos e dos indivíduos, incentiva a preservação das culturas e cria 

em cada um o sentimento de orgulho da própria cultura de origem e de respeito à dos outros, 

o que constitui condição fundamental para a construção de uma relação não preconceituosa 

com a diversidade das culturas (IALVERBERG, 2003). 

Predominantemente ao abordar nas aulas de Arte sobre a cultura negra ou a herança 

africana, a prática em sala de aula enfoca aspectos isolados destes grupos, quando deveriam 

abordá-los na sua totalidade. A pesquisa, nessa conjuntura, deve ser parte do cotidiano escolar 

de professores /as e alunos/as como processo de construção deste conhecimento.  
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Experiência e prática artística nas ações do PET - Conexões dos Saberes na Escola 
Municipal Santa Tereza  
 

A pesquisa empírica aconteceu na Escola Municipal Santa Tereza que atende nos dois 

turnos 70 crianças das comunidades de Paquatuia e Manival, abrangendo a Educação Básica –

Educação Infantil (Maternal I e II Creche) e Fundamental Menor (1°e 2°) no diurno. No corpo 

docente da escola constam além do gestor, 07 professores/as 02 operacionais. Ressaltamos 

que todo corpo docente possui graduação em Pedagogia, História, Letras, Geografia. 

  A Escola foi construída na divisa entre as comunidades Manival e Paquatiua. 

Recebeu esse nome em homenagem a Santa Padroeira do último povoado por sugestão de 

uma professora que era moradora do referido povoado (RIBEIRO, 2015). As salas de aula 

eram multisseriadas, até que 2004 essa estrutura organizacional da escola foi ampliada. 
 

Descrição das oficinas realizadas na Escola Municipal Santa Tereza 

 

As atividades de campo aconteceram na própria Escola Municipal Santa Tereza, o 

procedimento inicial foi diagnosticar junto aos professores da comunidade, quais oficinas 

seriam mais pertinentes, desde que estas enquadrassem à temática Direitos Humanos, cultura 

e subjetividades. 

A Oficina Sambalelê objetivou contribuir para o desenvolvimento das Múltiplas 

Linguagens, de forma lúdica, prazerosa e dinâmica, trabalhamos com as Cantigas de Roda, 

resgatando a memória da comunidade, contribuindo na leitura e letramento desenvolvendo a 

partir das cantigas de rodas produções de arte (picotagem, colagem, produção de murais) 

utilizando diferentes técnicas, com uso de materiais reutilizáveis; acompanhando o ritmo e a 

audição das músicas durante as atividades.  

Oficina Brincadeira de Criança na qual almejava valorizar a criança evidenciando 

seus direitos e deveres; desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a 

coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança; promovendo jogos e diálogos 

com as brincadeiras onde fizemos resgate de brincadeiras de infância, as raízes e a cultura da 

comunidade, realizando produção de brinquedos com materiais reciclados.  
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As oficinas surgem com o diálogo para desenvolvimento da criatividade, imaginação, 

fruição, produção e contextualização do saber.   

As ações do projeto Conexões possibilitaram aos estudantes extensão universitária, 

uma vez que ultrapassamos os muros ideológicos estabelecidos entre universidade e 

comunidade, desta forma, buscamos aplicar metodologias para aproximar teoria e prática. 

Segundo Silva (1996, p. 26) a extensão universitária se estabelece da seguinte forma:  

 
Uma forma de interação que deve existir entre a comunidade na qual está inserida. É 
uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da 
sociedade. Funciona como uma via de duas mãos, em que a universidade leva 
conhecimentos e/ou assistência à comunidade, e recebe dela influxos positivos como 
retro alimentação tais como suas reais necessidades, seus anseios aspirações e 
também aprendendo com o saber dessas comunidades. Ocorre, na realidade uma 
troca de conhecimentos, em que a universidade também aprende com a própria 
comunidade. Assim a universidade, através da extensão influencia e também é 
influenciada pela comunidade, ou seja, possibilita uma troca de valores entre a 
universidade e o meio. 
  

Segundo Almeida & Giroto (s/d) “A Extensão Universitária é a atividade acadêmica 

que visa estreitar os laços dos conhecimentos obtidos na instituição de ensino superior 

viabilizando e compartilhando esses conhecimentos com a comunidade”. 

Conforme dito, a interação parte da relação mútua e no caso dos projetos de extensão 

universitária se dá na troca entre universidade e sociedade.  Esta conexão é uma contrapartida, 

um fluxo que deve ser contínuo de trocas de conhecimentos e reconstroem laços e valores. 

Desta forma, o estudo visa compreender como esta relação pode estar inserida na realidade 

social tendo como alicerce as ações do Programa de Educação Tutorial (PET) como processo 

educativo embasado numa concepção acadêmica.  

Segundo Freire (1979) todo processo de construção social é um processo pedagógico 

porque o que rege uma sociedade soberana é a educação. O projeto Conexões de Saberes é um 

grande produtor de conhecimento das universidades por realizar projetos políticos 

pedagógicos visando diálogos efetivos entre território acadêmico e comunidade.  

No exposto acima, ressaltamos então a necessidade das universidades em preservar 

como prioridade, a história das comunidades, buscando o conhecimento, a junção dos três 

pilares - ensino, pesquisa e extensão - sendo importante neste momento a construção de novas 
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abordagens que tragam a valorização de seus saberes quilombola para a grande transformação 

social e educacional do Brasil e do Maranhão. 

Considerações finais 

O presente texto é um fragmento de monografia8, ampliado por colaboradores e, é 

resultado de uma pesquisa, realizada na escola municipal Santa Tereza, no município de 

Alcântara no Estado do Maranhão.  Esta pesquisa nos possibilitou a interpretação e análise 

dos dados, tendo como objetivo investigar e analisar como a escola pontua as ações do PET - 

Conexões de Saberes que se refere aos professores e gestores que promovem ações para 

efetivação da Lei nº 10. 639/2003 do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  

Apontamos que ao longo da história, a educação quilombola foi um direito negado e violado.    

Dessa forma, as escolas deveriam garantir o acesso com qualidade aos conhecimentos 

necessários para os indivíduos construírem sua identidade étnica com sentimento de 

pertencimento a seu local de origem.  

    O processo de aplicação da pesquisa se deu por meio de entrevistas 

semiestruturadas, o qual foi respondido pelo gestor e professores. Fazendo um paralelo entre 

as respostas das ações do projeto com a realidade escolar no que diz respeito efetivação à Lei 

nº 10. 639/2003. Foram importantes para refletir e entender até onde vai o comprometimento 

da escola, e em particular o entendimento dos professores, em tornar possível uma educação 

que realmente proporcione a redução das desigualdades raciais e valorização da identidade 

étnico-racial.  

Diante do exposto acreditamos na importância da escola e do educador 

comprometidos com as mudanças. Esses atores devem tornar o trabalho possível para que 

haja uma transformação de maneira significativa, na postura da escola desencadeando nos 

discentes a autoestima e o fortalecimento identitários, no enfretamento aos estereótipos, 

preconceito, racismo e/ou qualquer outra forma de discriminação. Para tal, o corpo escolar 

deve estar envolvido no processo de inclusão das demandas na reformulação do seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP), concretizando assim o que determina a Lei nº 10. 639/2003. 

 
                                                 
8 A referência da monografia será inclusa posteriormente, em caso de aprovação do artigo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em Educação que teve 
como objeto central de investigação a relação entre estudos de gênero e o ensino de artes visuais em 
escolas. Para tanto, situa alguns impactos dos movimentos sociais feministas a partir dos anos 1960, 
em especial, a formulação do conceito gênero, empreendida por estudiosas desse período, permitindo 
um distanciamento do determinismo biológico que tradicionalmente esteve impregnado no 
pensamento ocidental. Aborda, na sequência, alguns desdobramentos das discussões feministas no 
âmbito das artes visuais, entre eles a denúncia em torno da ausência de mulheres artistas nas narrativas 
hegemônicas da história da arte. Em seguida, tece algumas problematizações sobre a recente urdidura 
política que envolve os estudos de gênero e a educação escolar, destacando a ascensão de movimentos 
que buscam retirar os debates sobre gênero da escola. Por fim, tendo no horizonte a conjuntura política 
que envolve o ensino de artes visuais em escolas, além das concepções de arte predominantes nesse 
contexto, propõem-se algumas possíveis intervenções feministas, apostando em determinadas 
abordagens. São pequenas e modestas intervenções cotidianas que, comprometidas com as relações de 
poder em que estão imersas, podem fazer vacilar discursos discriminatórios, racistas, misóginos e 
excludentes presentes na escola. 
Palavras-chave: Ensino de artes visuais. Estudos de gênero. Estudos feministas. 

Os feminismos nas tramas políticas e na arte 

O presente artigo traz um recorte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em 

Educação, que teve como objeto de investigação central a articulação entre estudos de gênero 

e o ensino de artes visuais em escolas. Para contextualizar esse objeto de investigação, é 

relevante termos em mente o horizonte histórico e político de emergência da discussão 

feminista nos movimentos sociais e na arte, especialmente a partir dos anos 1960, para, em 

seguida, discutirmos possíveis desdobramentos dessas movimentações no ensino de arte.  

                                                 
1 Mestra em Educação pelo PPGEDU-UFRGS na linha de pesquisa Arte, Linguagem e Currículo. Licenciada em 
Artes Visuais (UFRGS-2013). Professora da disciplina de Artes na rede pública estadual (RS). 
2 Doutora em Educação (UFRGS-2005). Atualmente é pesquisadora e professora adjunta do Departamento de 
Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na 
graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa Arte, Linguagem e Currículo. 

1932



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Conquanto seja possível pinçar inúmeras iniciativas feministas ao longo da história3, a 

produção bibliográfica da área tradicionalmente divide o movimento feminista em “primeira e 

segunda onda”, sobretudo, porque, nesses contextos, houve uma arregimentação política mais 

consolidada e organizada, produzindo desdobramentos histórico-políticos de forma mais 

contundente. Convém resgatar, primeiramente, que o ressurgimento do feminismo nos anos 

1960, a chamada “segunda onda feminista”, esteve umbilicalmente associado à efervescência 

social e política que marcou aquele período4. Essa retomada integrou o “nascimento histórico 

do que veio a ser conhecido como política de identidade”, ligada aos “novos movimentos 

sociais” que reivindicavam os direitos dos negros, gays e lésbicas (HALL, 1997).  

Se a segunda onda, num primeiro momento, colocava-se na esteira das reivindicações 

da primeira onda, exigindo direitos políticos básicos (como o ingresso no mercado de trabalho 

e na educação), posteriormente, seguiu-se um adensamento e a ampliação do escopo dos 

debates. Tratava-se, então, de uma retomada eminentemente teórica, na qual as suas 

representantes levariam para o universo acadêmico as pautas feministas, empenhando-se na 

produção de pesquisas mais sistematizadas, a partir de diferentes vínculos teóricos.  

Nesse período, as intelectuais feministas foram fortemente impactadas pelo 

pensamento de Simone de Beauvoir, além de outras autoras consideradas fundamentais como 

Betty Friedan e Kate Millet5. A premissa de Beauvoir “não se nasce mulher: torna-se” 

antecipava, já em 1949, com a publicação de O segundo sexo, a base teórica do feminismo 

contemporâneo, valendo-se da noção de gênero como uma construção, um fazer, um devir. A 

tomada política do conceito de gênero implicada na frase supracitada de Beauvoir trazia o 

intuito de distanciar-se do determinismo biológico que tradicionalmente esteve impregnado 

no pensamento ocidental.  

Assim, uma das tarefas que se colocava ao feminismo era distanciar-se do 

determinismo biológico que, tradicionalmente, esteve impregnado nas expressões “diferença 

                                                 
3 Publicações como as de Michele Perrot (2007) permitem ver que, ao longo da história, mulheres resistiram das 
mais variadas formas e contra uma extensa gama de discursos e poderes. 
4 Cito, rapidamente, alguns dos acontecimentos que arquitetaram esse cenário de efervescência: a Guerra no 
Vietnã que se estendeu de 1955 a 1975; “as revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e 
antibelicistas, as lutas pelos direitos civis” (HALL, 1997, p. 44); o “maio de 1968” em Paris “quando estudantes 
ocuparam a Sorbonne, pondo em xeque a ordem acadêmica estabelecida há séculos” (PINTO, 2010, p.16). 
5 Autoras de duas das obras mais reverberantes na segunda onda. Em 1963, Betty Friedan publica A mística 
feminina. Em 1969, Kate Millet, Política Sexual.  
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sexual” ou “sexo”. As feministas, especialmente as anglo-saxãs dos anos 1970, passaram a 

empregar gênero, colocando-se contra essas posições que determinavam que as desigualdades 

originavam-se exclusivamente de diferenças biológicas, autoevidentes e imutáveis entre os 

sexos. Neste sentido, a grande virada instaurada por essas discussões dá-se pelo deslocamento 

no foco da análise: rejeita-se a primazia do biológico e passa-se às análises sociais, culturais e 

históricas das desigualdades. Gênero, a partir dessa nova tomada teórico-política, era 

encarado como uma “construção social e histórica produzidas sobre as características 

biológicas” (LOURO, 2003, p. 22). 

No que tange à discussão feminista na arena das artes visuais, uma demanda primária 

seria a denúncia em torno da ausência das mulheres artistas nos grandes relatos da história da 

arte. Justamente, lançado um olhar sobre os processos de invisibilização das mulheres como 

criadoras no discurso oficial da história das artes visuais, Linda Nochlin interrogava, em 

1971, “por que nunca existiram grandes artistas mulheres?”6. Considerado como o “fundador” 

(MAYAYO, 2003, CHADWICK, 1990) da crítica feminista na arte, o artigo buscava ironizar 

e expor a prerrogativa da genialidade, claramente, vinculada ao masculino, como constituinte 

de uma metanarrativa da história da arte.  

Nochlin apontava como a figura do artista gênio, dotada de poderes sobre-humanos e 

de uma “aura mágica”, vinha sendo alimentada pelas narrativas biográficas desde o período 

renascentista, que se caracterizavam por glorificar os mais prosaicos fatos vividos, como a 

emanação da divindade e genialidade do artista. Tais biografias convergiam no tom 

hagiográfico, romântico e pelo papel secundário conferido às implicações das “estruturas 

sociais e institucionais” nas trajetórias artísticas (NOCHLIN, 1989, p. 156). Assim, exaltava-

se a glória individual como tradução de uma genialidade divina, descolada dos processos 

sociais e culturais mais amplos.   

Sinalizei, aqui, algumas das condições de aparecimento e explosão do discurso 

feminista na arte que irrompe com o artigo de Nochlin. Essas condições dizem respeito ao 

movimento feminista no contexto da militância política e da produção acadêmica, o qual 

apontei inicialmente, mas também remete às movimentações dentro do campo da arte. 

                                                 
6 O artigo Why have there been no great women artists? de Nochlin foi publicado, originalmente, em 1971 pela 
revista ArtNews. 
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Levando em consideração tais aspectos, é possível afirmar que o artigo de Nochlin 

possibilitou a abertura de um novo campo de investigação na arte, no qual se buscou 

evidenciar aquilo que constituía e estruturava o discurso que sistematicamente vinha 

silenciando as produções artísticas das mulheres (MAYAYO, 2003). Não se tratava, tão 

somente, de lançar um olhar sobre uma parte significativa da produção artística que até então 

havia sido eclipsada, mas, sobretudo, trazer à tona os mecanismos, os discursos e as relações 

de poder que permitiram que tal exclusão fosse possível.  

Na escola, tem que ser debatido gênero, sim! 

Se, historicamente, as relações de gênero estabeleceram-se como um tema periférico 

na educação e, na arena social mais ampla, algo de interesse das minorias, os atuais rumos 

políticos, conforme aponta Fernando Seffner (2016), indicam a centralidade que tem sido 

conferida a essa discussão na agenda de certos segmentos políticos e movimentos sociais. 

Assim, temos observado constantes batalhas políticas que visam suprimir as questões de 

gênero do âmbito escolar, entre elas, o discurso que combate a chamada “ideologia de 

gênero”7 que tem se espraiado por diversas instâncias legislativas e sociais, além do Projeto 

de Lei (PL) Escola Sem Partido8, que tem como uma de suas frentes a eliminação da 

discussão de gênero e sexualidade da escola. As estratégias que o PL Escola Sem Partido 

estabelece para retirar as discussões sobre e gênero e sexualidade da escola, além da tentativa 

de fixação das normas via dispositivo legal, é incitar temor e alarmismo em relação a esse 

debate, questionar a sua legitimidade e implantar a ideia que algo da ordem do perverso é 

posto em funcionamento por ele. Entre os argumentos que pautam os seus discursos, há o 

                                                 
7 Discurso utilizado por aqueles que colocam-se contra os estudos de gênero, sob a justificativa de que esses 
estudos suspenderiam as noções tradicionais de família, homem e mulher. Argumenta-se ainda que discutir essas 
temáticas na escola é colocar-se contra a “natureza biológica”, promover uma “doutrinação” e uma “erotização” 
das crianças, impondo a adesão a um “gênero neutro”. Um material muito útil que esclarece os equívocos sobre a 
ideologia de gênero foi criado por Jimena Furlani (FAED-UDESC) e pode ser acessado aqui: 
https://issuu.com/linoperes/docs/_esclarecendo_-_ideologia_de_g__ner. Acesso em: 10/04/2017 
8 O Projeto de Lei (PL) 193/2016 Escola Sem Partido assevera que os/as professores/as devem ser neutros/as 
diante de assuntos políticos, ideológicos e religiosos, sob pena de denúncia e até demissão. Uma das medidas 
propostas é que, em todas as salas de aula, sejam colocados cartazes que estabelecem os deveres que os/as 
professores/as não podem transgredir. O projeto que se encontra em tramitação em diferentes esferas do âmbito 
legislativo toma como base as proposições do Programa Escola Sem Partido que existe desde 2004 e, por sua 
vez, caracteriza-se como uma “iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação 
político-ideológica das escolas brasileiras”. 
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temor a destruição da família, a ideia que os estudos de gênero negam a dimensão biológica 

dos sujeitos e que gênero e sexualidade são questões pessoais, não devendo ser 

problematizadas pela escola. 

Diante de um horizonte marcado por movimentos de “subtração” das questões de 

gênero da escola, parece urgente que se busquem argumentos para justificar a importância da 

discussão de gênero na educação, pois, uma vez que é tão perigoso falar sobre gênero e 

sexualidade, por que arriscar-se? Que há de tão importante para que esse risco valha a pena? 

As discussões de gênero interessam à educação, pois, é precisamente na instituição escolar 

que se reproduzem contínuas desigualdades, hierarquizações, ordenamentos, separações. Na 

escola, naturalizam-se os espaços que meninos e meninas podem ocupar. Naturaliza-se, do 

mesmo modo, a separação deles e delas nas filas, nos trabalhos em grupo, assim como os 

lugares e os objetos de suas brincadeiras. É aí que se torna comum definir os meninos como 

mais curiosos, agitados, agressivos, enquanto as meninas seriam mais dedicadas, discretas e 

calmas; que eles têm uma aptidão natural para determinadas profissões e elas, para outras. 

Além disso, na escola, aqueles/aquelas que não se enquadram no gênero binário e 

heterossexual são alvos de discriminações, são tratados como desviantes e anormais. Essas 

diferenças são instituídas e produzidas pelos currículos, pelos materiais didáticos, pelas 

avaliações, pelas práticas e discursos mais corriqueiros e familiares do cotidiano escolar 

(LOURO, 2003).  

Ainda assim, apesar das questões de gênero atravessarem todas as práticas e 

disciplinas escolares, um dos argumentos mais utilizados pelas escolas (e amplamente 

intensificado pelo PL Escola Sem Partido) é que não compete à instituição escolar tratar 

desses assuntos, como se, ao silenciar esse debate, a escola pudesse ficar imune a ele. Pensa-

se que, ao passar pelos muros da escola, os sujeitos deixariam as questões de gênero do lado 

de fora, como se pudessem "despir"-se delas para acessar a escolaridade (LOURO, 2003, p. 

81). Por mais que se tente retirar gênero e sexualidade do currículo, eles ainda hão de 

permanecer na escola, pois, são dimensões constitutivas do ser humano e, enquanto tal, 

continuarão a atravessar as práticas escolares, continuarão a permear concepções de currículo, 

continuarão a circular nas imagens que os/as alunos/as trazem e criam em sala de aula 

(LOURO, 2003). O que está em jogo quando se deixa de problematizar criticamente gênero e 
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sexualidade é a perpetuação e o fortalecimento de visões de mundo hierárquicas, excludentes, 

discriminatórias, preconceituosas, que contribuem para fundamentar uma sociedade 

antidemocrática. 

Esboçando intervenções feministas no ensino de arte 

Ao utilizar o conceito intervenções feministas, convém ressaltar que proponho um 

deslocamento da expressão intervenções feministas para o ensino de arte, uma vez que 

originalmente essa expressão é utilizada por Griselda Pollock (2003) em relação às práticas da 

história da arte. No primeiro capítulo do seu clássico livro Visão e diferença: feminilidade, 

feminismo e histórias da arte9 (2003), cujo título é exatamente Intervenções feministas na 

história da arte, ela lança a seguinte questão: “Acrescentar mulheres à história da arte é o 

mesmo que produzir história da arte feminista?” (Ibidem, p. 1). Essa provocação, se colocada 

ao ensino de arte escolar, pode disparar o questionamento sobre estratégias de abordagem das 

questões de gênero. Isto é, seria suficiente acrescentar artistas mulheres no currículo da 

disciplina? 

Para pensar em intervenções feminista na disciplina de arte é preciso, contudo, levar 

em conta a conjuntura política que a envolve. Assim, há que se pensar nas obstruções que 

afetam o ensino de arte e afastam possíveis práticas feministas, entre elas, a falta de 

professores habilitados; a constante ameaça de retirada da disciplina do currículo; a 

desvalorização da disciplina na grade curricular; a insuficiência da perspectiva de gênero nas 

instâncias de formação docente em artes visuais. Em decorrência dessas obstruções, há o 

acirramento das fronteiras da disciplina, mantendo distantes de suas práticas as questões 

políticas e de gênero. Pois, se o ensino de arte carece de argumentos para a sua afirmação no 

cenário educacional por que se aliaria a uma temática tão ‘polêmica’ e atualmente perseguida 

como têm sido as questões de gênero? O desejo de afirmação da área não seria um motivo a 

mais para que se deixe de lado um tema de recepção tão incerta nesses tempos? 

Ademais, a invisibilidade da discussão de gênero no ensino de arte pode estar atrelada 

às concepções de arte que prevalecem no ambiente escolar. Entre essas concepções, o 

formalismo é referido por vários/as autores/as (LOPONTE, 2002, 2005, 2008; COUTINHO, 
                                                 
9 A primeira publicação é de 1988.  
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2010; DIAS, 2006, 2011; SOUZA, 2017; EFLAND, 2003) como uma das que impedem 

abordagens políticas e, por extensão, de gênero no ensino de arte. Trata-se de um ideário que, 

assentado na prerrogativa da autonomia da arte, toma a arte como manifestação puramente 

visual e isolada da sua dimensão social, política, histórica. Essa forma de abordar o objeto 

artístico sustenta uma visão hierárquica, despolitizada, canônica e excludente da arte na 

escola, conforme indicam os/as autores/as. 

Arthur Efland (2003, p. 17) aponta a ênfase nas leituras formalistas das obras artísticas 

como parte do “legado da modernidade para o ensino da arte”. Neste sentido, avalia que 

“muitas das práticas hoje utilizadas por professores de arte, se não a maioria, são baseadas em 

concepções modernas de arte” (Ibidem, p.16, [tradução minha]). Concordando com o autor, 

Belidson Dias (2011) afirma que abordagens e procedimentos pedagógicos, que remontam ao 

século XIX e ao começo do século XX, ainda reverberam nas práticas atuais dos/das 

professores/as, nas quais eles/elas deixam de usar a “perspectiva de relacionar as 

transformações morais da sociedade com os artefatos culturais produzidos por seus sujeitos” 

(DIAS, 2011, p. 74).  

Para Dias (Ibidem, p. 63), essa forma de abordar a arte, predominante no marco do 

modernismo, “assumiu o conceito de um objeto de arte independente e da existência objetiva 

de valores estéticos inerentes às propriedades formais do objeto da arte”, o que “enfatizava 

que os objetos da arte poderiam existir sozinhos e, assim sendo, os valores e as experiências 

estéticas seriam verificáveis”. Em consonância com Dias, para Mayayo (2003), 

compartilhava-se a ideia que esse modo de operar com a arte seria objetivo, neutro, erudito e 

com ar científico, distanciando-se de outros modos que à época eram desvalorizados – como 

as interpretações subjetivas e sem rigor científico que, acreditava-se, seriam levadas a cabo 

quando colocada em pauta a dimensão política, cultural e social da arte. 

Tudo isso, quando transposto para o ensino de arte, resulta numa abordagem que eleva 

a arte a um território incólume a qualquer questão política e social. Com isso, privilegia-se a 

aquisição de um vocabulário erudito (os chamados elementos da linguagem visual: cor, linha, 

plano, composição, etc.) e isolado do viés político, social, transdisciplinar, o que impõe, 

dentre outras coisas, a separação entre arte/política e arte/vida. Conforme evidenciam 

alguns/algumas autores/as, essa tem sido uma abordagem da arte predominante na escola. 
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Dias (2011, p. 63) alega que essa “transformou-se numa das posições preferidas do campo”, o 

que é reforçado por Souza (2017) em sua análise dos programas curriculares de escolas do 

Rio de Janeiro, nos quais verificou que o formalismo é um dos pontos “estruturantes” dos 

currículos daquelas escolas. Para o autor (SOUZA, 2017, p. 78), a abordagem formalista cria 

um “padrão de estabilidade” no ensino de arte, que permite “navegar em mares confortáveis”. 

Loponte (2008, p. 156), por sua vez, assevera que o ensino de arte tem sido o lugar 

privilegiado para a análise e a criação de imagens na escola, por isso, a importância de “se 

perguntar se há algum espaço para leituras menos formalistas”. Concordando com os/as 

autores/as referidos/as até aqui, há que se acrescentar que uma abordagem que se esquiva de 

pensar o contexto, pode ir ao encontro dos usos decorativos e da ênfase nas técnicas manuais, 

harmonizando-se com as visões de arte que já ecoam pela escola. 

A importância de superar o formalismo como única ou melhor forma de operar com 

arte converge para o fato que ele não permite uma abertura para pensar as relações de gênero. 

Ao analisar uma imagem, sob esse ponto de vista, não importa quem a produziu, em que 

condições o fez, quais discursos ela faz circular, quais representações de gênero fixa, com 

quais outros discursos e representações conecta-se, quais recepções tem provocado em 

diferentes contextos. Importa apenas identificar como o/a artista trabalhou com cores, as 

soluções gráficas/plásticas, a composição, luz e sombra, a originalidade do seu estilo, e assim 

por diante. Isso, conjugado com as grandes narrativas lineares e evolucionistas da história da 

arte, que também tem sido uma abordagem frequente no ensino de arte, naturaliza a ausência 

das mulheres artistas e de determinadas representações de gênero, além de conservar a figura 

do artista masculino, gênio, original, individual. 

A partir de tudo que foi problematizado aqui, tendo como suporte teórico os/as 

autores/as referidos/as, as abordagens de gênero e as intervenções feministas que defendemos 

no presente artigo, não se reduzem, portanto, à inclusão de artistas mulheres e suas obras em 

certas concepções de arte já existentes na escola, pois, essas artistas e suas obras podem vir a 

serem abordadas de um ponto de vista estritamente formalista. Se as intervenções feministas 

na história da arte empenharam-se em colocar em suspenso os discursos, metodologias e 

teorias que apagaram as mulheres do lugar da criação artística, no ensino de arte, essas 
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intervenções hão de questionar as visões de arte, metodologias e abordagens que fazem 

perdurar concepções de arte canônicas, hegemônicas e excludentes. 

Por isso, as intervenções feministas de que falamos, vão além da adição de artista 

mulheres, pois, como bem expõe Pollock (2003, p. 10), se na história da arte, essa adição 

pode manter as “fronteiras disciplinares intactas”, no ensino de arte, esse acréscimo pode 

manter gênero e sexualidade “estrangeiros” ao “reino discreto da arte”. Ou seja, retiram-se 

os/as esquecidos/as dos bastidores, mas lá deixam-se adormecidas as discussões políticas e de 

gênero.  

Não obstante, a inserção de mulheres artistas no currículo, coloca-se como uma 

demanda permanente, na medida em que se verifica a primazia dada ao ponto de vista 

masculino na arte. Dessa forma, projetos pedagógicos com foco na produção das mulheres 

podem ser o mote para problematizar a multiplicidade de femininos, para desnaturalizar 

estereótipos e representações usuais. Contudo, é necessário ter atenção às narrativas que se 

criam em torno dessas artistas, as formas como são abordadas as suas obras e um cuidado ao 

que pode estar interdito e invisibilizado pela própria narrativa e abordagem que criamos, à 

revelia de nossas intenções. 

Ter no horizonte a diversidade de experiências, práticas e pontos de vista das mulheres 

artistas nos distintos contextos e épocas pode contrapor-se às narrativas unidimensionais. Para 

isso, pode-se estabelecer cruzamentos e tramas diversas com marcadores raciais, religiosos, 

regionais, nacionais, étnicos, de idade e de sexualidade. Há uma abertura, a partir desses 

cruzamentos para problematizar a miríade de poéticas de enfrentamento que as artistas levam 

a cabo em seus trabalhos, mas também para trazer à tona uma multidão heterogênea de 

representações femininas. Múltiplas práticas de resistência das mulheres artistas e múltiplas 

resistência de mulheres representadas por elas. Essa postura pode constituir uma abordagem 

política de gênero, e ao mesmo tempo, uma abordagem teórico-metodológica de politização 

da arte.  

Entretanto, para além de projetos que incluam exclusivamente as artistas mulheres, 

penso que se deve fazer o esforço para que elas possam estar presentes nas demais abordagens 

artísticas e da história da arte desenvolvidas pelo/a professor/a. Essa estratégia requer uma 

atenção permanente às nossas escolhas, àquilo que produzimos mediante o que apresentamos 
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aos/às alunos/as e aquilo que produzimos mediante o que deixamos de apresentar. É uma 

postura de reconhecimento que as nossas práticas docentes também são parte das relações de 

poder e que, com elas, produzem-se muitas coisas. Como adverte Louro (2003, p. 64): 
 

É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como 
ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem. Atrevidamente 
é preciso, também, problematizar as teorias que orientam nosso trabalho (incluindo, 
aqui, até mesmo aquelas teorias consideradas "críticas"). Temos de estar atentas/os, 
sobretudo, para nossa linguagem, procurando perceber o sexismo, o racismo e o 
etnocentrismo que ela frequentemente carrega e institui.  

 

 

Ademais, a presença constante de mulheres artistas nas escolhas docentes pode 

permitir desfazer a sensação de uma história paralela ou uma história em anexo, à parte da 

‘grande história da arte masculina’ que pode continuar coexistindo mesmo que haja uma 

discussão feminista. É, justamente, nessa ‘grande história da arte’ que se deve intervir, 

colocando-a em suspenso, ao invés de produzir uma réplica da ‘grande história’ na versão 

feminina. Isso significa também evidenciar que a “história da arte tem uma história” 

(POLLOCK, 2003, XXIV) – em que muitas histórias da arte convivem e outras são 

suprimidas – se compreende-se que ela é uma criação humana variante de acordo com 

princípios políticos, teóricos, sociais e culturais.  

Considerações finais 

Após indicar algumas possibilidades, além dos impasses para as intervenções 

feministas no ensino de arte, gostaria de lembrar, que ao falar de intervenções, sugere-se um 

posicionamento intelectual “mais modesto”, que recusa a pretensão universal e que está 

comprometido com a dimensão social e política mais próxima (LOURO, 2003; SILVA, 

1994). Por reconhecer-se dentro das relações de poder, o/a professor/a lança mão de um 

“exercício constante de autocrítica” e, a partir da atenção às manobras do poder, descobre 

“formas de intervir mais viáveis e próximas”, “imediatas e cotidianas”, “localizadas” e 

“menos ambiciosas” (LOURO, 2003, p. 124). Assim, com os sentidos mais “afiados” 

(Ibidem, p. 59), e atentos ao fato de que a escola “está intrinsecamente comprometida com a 

manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa participação 
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ou omissão” (Ibidem, p. 85), talvez enxerguemos a possibilidade de intervir nesse processo, 

deixando-se contaminar por uma postura metodológica/epistemológica feminista. 
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Resumo 
Processos educativos realizados no âmbito da disciplina de metodologia e prática do ensino de 
Arte em dois cursos de Licenciatura em Pedagogia diferentes − o de uma universidade privada e 
o de uma universidade pública federal − são o foco do presente texto. As professoras-formadoras 
responsáveis pelas disciplinas são unidas por meio de um grupo de pesquisa que desde o ano de 
2012 investiga especificamente a formação estética, cultural e artística de pedagogas e pedagogos 
no Brasil. Apresentam três dimensões norteadores do trabalho que realizam: sobre o ensino de 
Arte; sobre a especificidade da formação artística de pedagogas e pedagogos e sobre o trabalho 
com as quatro linguagens artísticas na reduzida carga horária disponível nos cursos de Pedagogia. 
Compartilham pensamentos sobre as experiências com: as crianças e suas diferentes infâncias; 
experiências estésicas, experiências de nutrição estética e de avaliar. O termo “experiência” está 
relacionado com travessia e perigo, pois nos envolve em um acontecimento. A socialização das 
experiências de nossas travessias, objetiva instigar outros diálogos que contribuam para a 
ampliação dos lugares da arte nos cursos de Pedagogia, procurando responder à pergunta: que 
tipo de formação se faz mais significativa para que futuros profissionais saibam atuar com as 
diferentes linguagens da arte na Educação Infantil e nos anos iniciais? 
 
Palavras-chave: Arte na Pedagogia; Ensino de Arte; Formação de Professores; Criança; 
Infâncias.  
 

Introdução 

Escrito para o XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE 

ARTE/EDUCADORES DO BRASIL “Enquanto esse velho trem atravessa...”: outros 

caminhos na experimentação e na formação docente em Arte, este texto nasceu das 

reflexões de duas professoras-formadoras que assumem o compromisso de investigar 

constantemente suas próprias salas de aula, almejando descobrir caminhos para um ensino 
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e uma aprendizagem de melhor qualidade. Contemplamos algumas das questões, dos 

problemas e das preocupações percebidas por nós ao longo das nossas vivências 

pedagógicas, interrogando nossas próprias atuações docentes, em reflexão sobre nossas 

didáticas e instrumentos que utilizamos na formação artística de pedagogas e pedagogos. 

Qual a finalidade de refletir, avaliar, escrever sobre as práticas pedagógicas e 

compartilhá-las? É convidar mais pares ao diálogo – para além do diálogo já estabelecido 

aqui entre as autoras, e entre as autoras e seus estudantes – para que possamos apurar os 

olhares, ampliar os referenciais, conceber outras criações voltadas ao objetivo final que é 

o de oferecer melhores processos formativos aos estudantes. Tudo, afinal, é por causa 

deles e para eles. O registro escrito, tanto de nossas reflexões sobre as práticas como a 

dos futuros professores tem permitido a socialização de saberes e de inquietações e se 

tornam o pano de fundo deste texto escrito com mãos parceiras. 

O presente artigo se insere também no contexto das investigações sobre a 

disciplina de Arte nos cursos de Pedagogia no Brasil, a qual tem sido analisada em relação 

à legislação, às ementas, conteúdos, bibliografias e atuação docente (MARTINS e 

LOMBARDI, 2015). Neste momento, colocamos em foco, de forma particular, nossas 

próprias práticas pedagógicas, nos moldes do profissional reflexivo enquanto 

investigador de sua prática. 

Imbuídas desta perspectiva, analisamos alguns aspectos que compõem nossas 

ações: a escuta das crianças e suas diferentes infâncias como norteadora da formação 

docente; experiências de nutrição estética e estésicas e experiências de avaliar. Antes, 

consideramos importante manifestar-nos sobre três dimensões norteadoras do trabalho 

que realizamos: sobre o ensino de Arte; sobre a especificidade da formação artística de 

pedagogas e pedagogos; sobre o trabalho com as diferentes linguagens. 

 

Dimensões do trabalho de e com Arte nos cursos de Pedagogia 

Em tempo de reforçarmos as lutas históricas no campo do ensino das artes no 

Brasil, acreditamos ser necessário reforçar que Arte se ensina, porque para conhecer arte, 

para tornar possível o acesso à arte e a todas as culturas, para que as ações poéticas 

individuais ou coletivas possam encontrar espaços de criação, é preciso que existam sobre 

ela sistemas de ideias (teorias), princípios articuladores dos saberes, didáticas e 
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metodologias. Ao adentrar o contexto educativo, assim como qualquer outra disciplina – 

inserida na organização disciplinar à qual ainda estamos sujeitos hoje, desde que foi 

instituída no século XIX – a arte também é pensada em suas possibilidades de ensino e 

aprendizagem. E a Arte/Educação é o campo que se ocupa do conhecimento em arte, 

refletindo sobre meios de aprendê-la. 

A arte em si já foi desvelada em sua tarefa de auxiliar as pessoas a conhecerem o 

mundo, incitá-las à ação, relembrá-las das noções da coletividade que completa uns nos 

outros; de des-mecanizar a vida, de provê-la de magia e refundir o ser humano, incitando-

o à permanente escalada de si mesmo (FISCHER, 1971). Para além da “necessidade da 

arte”, tratamos da arte como área de produção de conhecimento na qual arte e educação 

se influenciam reciprocamente, instaurando modos de pensar que exigem o 

reconhecimento da “necessidade do ensino de arte”.  

Quando a arte ingressa na instituição educativa, passa a prescindir de vinculação 

a linhas teórico-metodológicas, planejamento de conteúdos e de procedimentos para a 

construção de saberes específicos e do contato sensível com a arte, definição de objetivos 

que movam as articulações entre teoria e prática, buscas por perspectivas críticas, 

integração da dimensão afetiva, escolha de métodos de reflexão e avaliação. Assim sendo, 

arte se ensina com intenso compromisso de repensar a educação escolar por meio dos 

saberes e razões da arte.  

Segunda dimensão norteadora: existem especificidades na formação artística de 

pedagogas e pedagogos, porque o profissional da educação formado pelo curso de 

Pedagogia trabalhará em espaços escolares cuidando e educando crianças de zero a cinco 

anos e crianças dos anos iniciais, em espaços não-escolares, na gestão das instituições e, 

em caso de atuar na docência, deverá ensinar diversas disciplinas de forma interdisciplinar 

e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano (BRASIL, 2006). Não se 

trata, portanto, da formação de artistas, mas de educadores que precisam de conteúdos, 

experiências e formas pensadas especialmente para eles, permitindo-lhes acesso a 

percursos artísticos e poéticos que mobilizem compreensões sobre modos de trabalhar 

com as artes em diferentes faixas etárias e contextos sociais, estranhando antigos hábitos 

pedagógicos. 

Questão polêmica da qual não desejamos fugir – nossa terceira dimensão 

1946



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
norteadora: é possível ser interdisciplinar? Defendemos a integridade do conhecimento 

das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro, mas temos o olhar voltado à 

interdisciplinariedade na tarefa de formar profissionais da educação das múltiplas 

infâncias, fazendo e refazendo exercícios e tentativas de sermos interdisciplinares, a fim 

de contemplar a criança pequena, que mergulha nas linguagens como mergulha no mar: 

por inteiro 3, não separando nem fragmentando suas expressões. Evidentemente, nos 

opomos aos moldes da antiga Educação Artística (com vigência de 1971 a 1996), de 

cunho polivalente. 

Em diálogo com Nardim (2015) sobre a necessidade de operar com elementos das 

quatro linguagens na reduzida carga horária disponível nos cursos de Pedagogia, 

exercitamos uma busca pela interdisciplinariedade das linguagens artísticas em tentativas 

de atravessar fronteiras e flexibilizar as barreiras entre as diversas formas de arte. Isto, 

visando alcançar objetivos de aprendizagem que possam ser libertadores e que burlem 

uma das funções do sistema disciplinar, que é impedir a transgressão. 

Acreditamos na possibilidade de ressemantizar a Arte, suas especificidades e 

possibilidades interdisciplinares, porque as salas de aulas estão repletas de etnias, de 

culturas, de potências estéticas, de modos de agir cientificamente e politicamente 

(BELLO, 2012). Diante da realidade, nos provocamos a cultivar uma “atitude 

interdisciplinar” que almeja a reciprocidade, o diálogo, a troca (FAZENDA, 1995), 

atravessando os territórios da disciplina (em seu significado de “ramo do saber”) para nos 

deslocarmos da educação como já a sabemos. 

Até pouco tempo os conhecimentos das artes sequer integravam a trajetória 

curricular dos cursos de Pedagogia. Logo, estamos em tempos de experiências e “em 

todas as línguas latinas e germânicas, o termo experiência está relacionado com travessia 

e perigo, pois nos envolve em um acontecimento” (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 

2010, p. 118). Não existindo uma proposição única de enfrentamento dos problemas do 

ensino das artes na formação de pedagogas e pedagogos, compartilhamos nossas 

reflexões sobre as experiências que realizamos, procurando responder à pergunta: que 

tipo de formação se faz mais significativa para que futuros pedagogos saibam atuar com 

                                                 
3 Informação pessoal obtida em 04/09/2012, no VI COPEDI, na Universidade de São Paulo, fornecida 
pela Profª. Drª Sandra Regina Simonis Richter (UNISC), relatando sua escuta da fala do professor Juan 
Mata (Universidade de Granada, Espanha).. 
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as diferentes linguagens da arte na Educação Infantil e nos anos iniciais? 

 

Ver e escutar as crianças: nossa preocupação central 

Cem linguagens tem a criança! “Mas roubam-lhe noventa e nove 

Separam-lhe a cabeça do corpo” (MALAGUZZI apud EDWARDS et all, 1996, p. 6). 

Como preparar futuras professoras e professores para não roubá-las? Como provocar a 

pedagogia da escuta e o trabalho colaborativo? 

Práticas pedagógicas são ações que o professor desenvolve antes, durante e depois 

da aula, atreladas às suas relações com os alunos e imbuídas de seus princípios e valores. 

Nenhuma prática pedagógica pode ser gestada em desconexão com a realidade social e 

política mais ampla – a conjuntura da sociedade − e com as realidades locais − famílias, 

cultura escolar. Por isso, ao planejarmos nossas práticas pedagógicas, precisamos ter 

consciência dos múltiplos determinantes presentes no universo da sala de aula. 

Assim, ao nos perguntarmos o que pretendemos nas aulas de Arte no curso de 

Pedagogia, isto é, quais são nossos principais alicerces para a construção da travessia, 

temos como primeira resposta que pretendemos saber ver e escutar as crianças, sujeitos 

mais importantes da tarefa educativa para a qual nos preparamos.  

Os valores sobre a criança e sobre a educação que sonhamos para ela e com ela, 

são relacionados à criança que é sujeito ativo e interativo desde seu nascimento, 

merecedora de multiplicidade de experiências, independentemente de sua origem social, 

econômica, cultural, raça, idade, gênero, etnia ou credo. Dizem respeito ainda à existência 

de uma formação sólida de profissionais de Educação Infantil e para os anos iniciais, de 

abrangência compatível com a complexidade do campo, bem como a uma formação 

adequada dos Arte/Educadores para o trabalho com a pequena infância. Ana Mae Barbosa 

(2017, p. 17) afirma que na preparação dos professores para o Ensino Fundamental I (ao 

qual acrescentamos: para a Educação Infantil) feita nos cursos de Pedagogia, falta Arte. 

E na formação de professores do Fundamental II e Ensino Médio feita nas Licenciatura 

em Arte, falta Pedagogia: “falta a compreensão de como pensam a criança e o adolescente 

e de como se dá a recepção da imagem em diferentes idades do desenvolvimento, em 

diferentes profissões e diferentes culturas.” 
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Sabemos ver do ponto de vista da criança pequena? Sabemos perceber seus modos 

de pensar e perceber o mundo? Sabemos respeitar os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios aos diferentes contextos sociais das crianças, garantindo-lhes 

liberdade de criação e acesso às fontes de cultura? 4 Percebemos como os futuros 

professores compreendem as práticas pedagógicas em arte? 

Em nossas ações nos cursos de Pedagogia vemos como os Semanários são comuns 

nas escolas de Educação Infantil, com “atividades” pré-determinadas, sem nenhum 

espaço de percepção das respostas das crianças e das necessidades e desejos que 

costumam se desvelar durante o processo. Como inverter um modo de pensar as 

atividades isoladas e com um fim em si mesmo (o preparar “a” aula) provocando pensar 

em situações de aprendizagem com objetivos claros em relação ao ensino de arte? 

Um modo de produzir uma ruptura é que tenham acesso às crianças para um 

projeto que não é planejado com fins de ser “aplicado” 5. Isto implica em iniciar com uma 

avaliação iniciante (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 2010) que nos coloca a ver: a 

ação expressiva das crianças (interesse, indiferença, o pedido de ajuda, etc); como fazem 

uso dos elementos das linguagens artísticas (o modo como expressam seus 

pensamentos/sentimentos por linhas, cores, sonoridades, movimentos corporais, etc); os 

processos de exploração e manipulação dos materiais e dos espaços); as temáticas 

preferidas; o modo como leem as sonoridades e as imagens fixas ou em movimento: as 

preferências estéticas;  a interação no grupo e com o educador; etc. 

É das observações e interações com as crianças que o projeto pode nascer e não 

de temas e “atividades pré-vistas”, sem que se olhe e escute as crianças. Neste sentido, 

registrar os gestos e as falas das crianças coloca os futuros professores em um outro modo 

de observar, em exercício vivo da pedagogia da escuta. Atentos aos comentários e 

perguntas das crianças, percebem o modo como elas operam com as linguagens e o tipo 

de respostas dadas pelos adultos que, frequentemente, apontam para faltas e oferecem 

modelos sem ajudar a criança a ir além e sua percepção sensível e imaginação criadora. 

                                                 
4 Esta última questão compreende o Artigo 58 do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
legislação que decreta que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Apesar de completar 27 
anos em 2017, o conjunto de noções constantes do ECA ainda não se transformaram em realidade. 
5 Um projeto nunca é aplicado, pois a recriação é parte integrante de um vir a ser construído no próprio 
processo. Aplica-se injeção e questionário, pois são aplicados exatamente como preparados.  
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Experiências de Nutrição Estética e Experiências Estésicas 
 

Se buscamos experiências de fazer e criar que ajudem a estranhar as práticas dadas 

e repensá-las, questionando pontos de vista reprodutores de modelos escolarizados para 

as crianças pequenas, procuramos despertar nos futuros pedagogos o desejo por 

construção de novos olhares e mudanças, por meio de nutrições estéticas e ações poéticas. 

 O termo nutrição estética foi criado por Mirian Celeste (MARTINS, PICOSQUE 

e GUERRA, 1988) para se referir a uma ação instigante que propõe o com-tato com obras, 

para que provoquem um pensar e uma experiência estética. O centro da nutrição estética 

não está na informação dada, mas na capacidade de atribuir sentido, construir conceitos, 

ampliá-los pelas ideias compartilhadas no coletivo e com teóricos que se debruçaram 

sobre a obra, seja visual, teatral, musical literária.  

Desta mesma forma, na formação inicial de pedagogos, indagamos sobre modos 

de fruir que permitam que nossos estudantes encontrem significações por meio de olhares 

sensibilizados. Ampliar horizontes e repertórios exigem que façamos curadorias 

educativas, selecionando o que podemos utilizar como nutrição estética. Livros sem texto, 

por exemplo, costumam ser uma grande novidade para os estudantes de Pedagogia, assim 

como vídeos com obras contemporâneas, tais como o de Stela Barbieri 

(https://www.youtube.com/watch?v=aQVP892HpYA), laboratórios de dança e desenho 

como o Segni Mossi (https://www.youtube.com/watch?v=Di56qTbdW7o) e outros 

projetos de intervenção que vamos recolhendo em nossas experiências docentes, visitas a 

exposições, espetáculos de dança, teatro e concertos também são nutrições registradas. 

 Em nossas aulas temos percebido que foram poucas as experiências artísticas 

vividas pelos estudantes de Pedagogia, antes da formação inicial, tornando-se vital 

oferecer espaços para a experiência compreendida como o que nos atravessa de fato, para 

que percebam os processos de criação e suas amarras, o corpo expressivo, o mergulho na 

fluência e no diálogo com as diferentes materialidades. Buscamos impulsionar “uma” 

experiência estética, abrindo espaço para a poiesis, a produção criativa em jogos teatrais, 

experiências com dança, contação de histórias, exploração de sonoridades, o desenho com 

suportes e riscadores diversos, a descobertas de cores e do tridimensional. Embora por 

vezes vividas em ações de avaliação, como as que relatamos a seguir, ações poéticas são 
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espaços de criação, de metáforas, carregadas de significações pessoais e que são 

ressignificadas à luz de teorias.  

 

Experiências poéticas de refletir e de avaliar 

Historicamente a avaliação no ensino de Arte já percorreu caminhos radicais que 

foram da cobrança de padrões rígidos à aceitação de qualquer livre exercício da 

criatividade, da opressão docente à omissão do professor em suas responsabilidades de 

educador devido à generalização do laissez-faire, da pressão por resultados corretos à 

exclusiva valorização do processo. Apesar das muitas pesquisas sobre o tema ainda há 

lugar para incertezas, dúvidas e dificuldades para avaliar em arte.  

Acreditando que avaliação da aprendizagem seja um ato político, estreitamente 

relacionado às concepções pedagógicas que norteiam as ações e que os processos 

avaliativos devam servir ao desenvolvimento dos estudantes, refletimos sobre modos de 

avaliar e, apesar de acreditarmos na possante função do registro escrito como expressão 

original de cada sujeito que comunica seu pensamento, experimentamos registros em 

linguagens não verbais para historificar a existência do indivíduo (FREIRE, 1995). 

Avaliações feitas por meio de ações poéticas, possibilitam que emerjam formas-

pensamento que não acontecem quando se faz avaliações conteudístas, no formato ainda 

muito comum no Brasil de caráter basicamente “memorístico e reprodutor” com base na 

“cultura do rendimento, em termos de resultados observáveis” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 

148). A formação profissional de pedagogos ainda carece de acolhimento das 

subjetividades do professor, de suas pessoalidades ou “sujeitidade”, termo criado por 

Lucimar Bello para “dizer de uma condição de uma pessoa que se constrói nas inter-

relações, tanto pessoais e coletivas, quanto com os objetos e coisas do mundo, que do 

‘mundo natural’, quer dos mundos imaginários” (BELLO, 2012, p. 42) 

Como professoras-formadoras vamos reinventando meios de acompanhamento do 

processo e, a partir de Madalena Freire, temos ampliado a ideia de sínteses de uma aula 

para outra. Hoje usamos quatro cadernos que são levados para casa pelos estudantes para 

que apresentem na aula seguinte memórias pessoais do encontro vivido e expressas no 

caderno de narrativa verbal, no caderno de narrativa imagética, no caderno de narrativa 

sonora e no caderno de narrativa corporal. Neles podem estar palavras, imagens, 
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sonoridades como partituras sonoras ou expressão de sons e imagens relativas ao corpo 

expressivo. Além de permitir a avaliação da aula anterior, conforme vista pelos 

estudantes, os cadernos servem para ir além na perspectiva de unir prática e teoria e 

exercitar o registro para os futuros relatórios que serão realizados em suas vidas como 

profissionais da educação. 

Realizamos também uma ação denominada “Palavra-Valise” (Fig, 1 e Fig. 2) que 

nasceu de proposta de Ricardo Marin Viadel da Universidade de Granada, Espanha, 

apresentada no ConFAEB de 2012 com o título “Metodologias artísticas do ensino e a 

formação inicial de professores na educação básica”. A proposta envolve escolher uma 

única palavra que possa conter/carregar em si – como faz uma valise ou mala – os 

significados mais importantes daquilo que cada pessoa pensa e sente sobre a questão 

formulada pela professora. A escolha da palavra vem junto com a escolha de uma parte 

do próprio corpo que mais potencialize seu significado. Então a palavra é 

temporariamente tatuada na pele e os estudantes se fotografam, uns ajudando os outros, 

usando seus aparelhos celulares. Cada pessoa dirige sua própria foto, dizendo em qual 

lugar da universidade quer estar e como deseja que a palavra e seu corpo sejam retratados.  

Fig. 1: “Palavras-valise” como avaliação com função diagnóstica. 
 

 
Fonte: As autoras 

Ao longo dos anos de realização desta ação (desde 2013), a pedido dos estudantes, 

eles passaram também a tratar a imagem antes de entrega-la à professora, por meio de 

aplicativos ou de recursos de formatação do Power Point, alterando suas cores ou 
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inserindo efeitos. Reunidas todas as fotografias, as apreciamos coletivamente, falamos 

sobre elas, discutimos seus significados e possíveis encaminhamentos para os temas que 

surgem no processo de criação, em resposta à questão formulada.  

Compreendidas como palavras-valise, elas foram utilizadas como avaliação 

diagnóstica com a pergunta “Qual palavra contém em si o que você sente e pensa hoje 

sobre seu processo de formação no curso de Pedagogia, desde o início até o momento em 

que inicia esta disciplina?” (Fig. 1) e como finalização do processo, respondendo à 

questão avaliativa sobre o percurso da disciplina (Fig. 2).  

Fig. 2: “Palavras-valise” como avaliação final de processo. Presentes no portfólio coletivo. 

 
Fonte: As autoras 

 
Tem sido possível observar uma característica que, se não fosse um espaço de 

expressão como este, poderia não ser levada em consideração no corpo do currículo. Os 

estudantes demonstram, nas edições de 2013 a 2017, chegarem ao sétimo semestre do 

curso de Licenciatura bastante exauridos, abatidos, desanimados e desesperanços quanto 

às dificuldades, superações e contradições vividas ao longo do curso, dentro e fora dele. 

As “palavras-valise” escolhidas pelos estudantes em momento de avaliação diagnóstica 

(Fig. 1) emergem comumente como “ansiedade”, “cansaço”, “drama”, “turbilhão”, 

“incerteza”, “confusão”, “medo”. Palavras, bem como os lugares que tomam nos corpos, 
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falam de exaustão e tristeza dos futuros profissionais, apesar de muitas vezes, permeadas 

por esperança e resiliência. 

Em compensação, as “palavras-valise” ao final do percurso em Arte (Fig. 2), 

revelam que a abertura para que os estudantes pudessem olhar para si mesmos, refletir 

sobre suas formações pessoais misturadas à formação profissional e descobrir que podem 

existir outros modos de se pensar e construir a educação, representam alívio. 

Caso esta análise pareça supervalorizar os espaços de expressão artística dentro 

da universidade e do curso de Licenciatura em Pedagogia em detrimento dos outros 

espaços, esclarecemos que de fato este tem sido um fator observável ao longo dos anos e 

que daí concluímos que persiste a necessidade de dialogarmos a respeito de como a 

formação de pedagogos tem sido feita. Caso pareça provocação, indagamos: o que seria 

de nós, artistas e arte/educadores, caso nos furtássemos às provocações estéticas, 

políticas, educacionais? Sim, estamos provocando ao debate, rejeitando os modos 

tradicionalistas de escolarização, que prezam pelo silenciamento, pela opressão e por 

modos conteudistas de ensinar. O lugar da “sujeitidade” pede passagem. 

Para responder à questão formulada: “quais concepções pedagógicas estão 

orientando nossos fazeres avaliativos?”, afirmamos que avaliações em forma de ações 

poéticas estão na base da concepção de professor-propositor, que convoca aos estudantes 

saírem do abrigo do conhecido, desabrigando-nos (nós e estudantes) em processos de 

desaprender as amarras e congelamentos da racionalidade “certo X errado” típica da 

escolarização moderna, deslocando o professor de seu olhar executor e autoritário e 

fugindo de soluções pedagógicas prontas. 

  

Considerações Finais 

Ao escrever sobre as experiências que temos vivido no curso de Pedagogia, 

desejamos instigar os diálogos entre nós formadores e não estabelecer verdades ou 

categorizações. Sabemos que uma formação estética, cultural e artística de pedagogos não 

se limita ao oferecimento de uma disciplina na graduação. Mas este espaço que nos é 

concedido tem forte importância, merecendo ser pensado e debatido para que amplie suas 

potencialidades de criação, de colaboração interdisciplinar e da poiesis que nos torna mais 

humanos. (MARTINS e LOMBARDI, 2015). Mesmo em meio a muitas indagações, 
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lutamos ainda e fortemente pelo reconhecimento social e político de nosso trabalho. E 

não estamos sozinhas! 
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Resumo 
O presente artigo busca problematizar a relação entre a formação do professor de arte, os temas 
transversais, a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a transversalidade. Como utilizar essas 
abordagens sem, contudo, extrapolar os outros campos disciplinares; também buscará explicitar 
algumas teorizações acerca da interculturalidade, multiculturalidade/multiculturalismo e 
transculturalidade/pluriculturalidade. Serão explicitadas considerações sobre os currículos oficiais 
(federal, estadual), como ferramenta de ensino quase ao modo de receita, que direcionam o que deve 
conter no programa das disciplinas e os professores tendem a utilizá-lo geralmente como única fonte 
de conhecimento. Também apresentar-se-á relações da prática do ensino de arte ante aos eventos que 
acontecem no chão da escola: como a arte se enquadra nesses eventos? Qual sua função, uma vez que 
as temáticas parecem representar todas as outras disciplinas, menos a arte? O que pode e é feito em 
arte nesses eventos? Para sustentação teórica utilizou-se Barbosa (2012), Tourinho (2012), Coutinho 
(2012), Richter (2012), que apresentam as inquietações no ensino de Arte no Brasil contemporâneo; 
Buoro (2003), Ferraz e Fusari (2009), as experiências na escola, explicitando realidade e preconceitos; 
Lowenfeld (1977), a importância do ensino de Arte para crianças; Carneiro (2015), comenta a LDB; 
Brasil (1996, 1997,1998, 2016), Maranhão (2016), legislações da educação e educação para arte, 
dentre outros. 
Palavras-chave: Ensino de arte. Multiculturalismo. Temas transversais. 
 

Introdução 

 

Neste artigo, os eventos que a escola realiza não serão detalhados, mas pano de fundo 

para tal discussão, tendo como foco a análise do lugar da arte nesses eventos, se de fato, o 

professor de arte exerce, tal como os das outras disciplinas, a função inerente ao campo de seu 

saber específico. Para esta discussão, parte-se da realidade da escola maranhense da rede 

estadual e municipal, portanto, escola pública; os eventos que a escola realiza em períodos 

específicos do ano, geralmente, no fim do ano letivo. O que se trabalha nesses eventos são os 

                                                 
1 Mestrado Profissional em Gestão de Ensino da Educação Básica pela UFMA 
2 Mestrado Profissional em Gestão de Ensino da Educação Básica pela UFMA 
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temas transversais, onde todas as disciplinas têm de executar um projeto, onde se distribui 

papéis e funções aos professores, os quais deverão executá-lo inter-multi e 

transdisciplinarmente. Questionar-se-á se o fazer escolar a partir de uma perspectiva 

considerada tradicional, não age com uma certa dose de preconceito, uma vez que a escola 

escolhe quais temas trabalhar.  Nesta perspectiva, não estaria a escola, sendo excludente?  

Buscar-se-á trazer algumas teorizações sobre a interculturalidade, multiculturalidade e 

pluriculturalidade. Apresenta-se teorizações de Ana Mae Barbosa e Ivone Richter sobre os 

termos, fundamentando-os nos campos em que se aplicam. Irene Tourinho, inquietações da 

realidade de muitos professores de arte do Brasil. Ferraz e Fusari, experiências e impressões 

de sala de aula. E, Lowenfeld enfatiza a necessidade da arte para criança. 

 

A prática do ensino de arte e os eventos da/na escola 

 

“A História nos aponta a necessidade de promover um ensino de arte no qual figura e 

fundo se interpenetrem, onde um recorte cultural seguro preceda a colagem criadora e 

enriquecedora da experiência estética” (BARBOSA, 2008, p.172).  “Ensinar” é um “ofício 

estável” e uma “identidade profissional vacilante” (GAUTHIER, 1998, p.17). O autor 

apresenta alguns mitos sobre a docência, dentre os quais, “Basta ter experiência”. O mito 

recorrente dessa máxima é “Ensinar se aprende na prática, errando e acertando” (Idem, p.23). 

Como exposto acima, é frequente essa concepção no meio escolar, mas quando o autor 

associa o ensino ao “ofício estável” assim como uma identidade profissional não mensurável, 

pressupõe que ensinar é uma atividade que está em movimento, em constante transformação, 

a própria experiência passa por ressignificações. 

Para (SELBACH, 2010, p.33) três problemas se relacionam ao ensino de arte no Brasil 

e as barreiras que devem ser superadas para se produzir um ensino significativo são: 
 

O primeiro problema é tentar ensinar arte como que recitando conteúdos e, assim, 
empobrecendo o universo cultural e o interesse do aluno. O segundo é representado 
pelo reduzido número de cursos de formação de professores de nível superior e a 
consequente atribuição de aulas a pessoas não especializadas, ou especialistas em 
apenas uma ou outra expressão artística. Some-se a esses problemas a pequena 
quantidade de livros editados e divulgados sobre a didática da disciplina e, 
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tristemente, percebe-se como é Artes mal ensinada e porque poucas vezes se dá à 
disciplina sua importância.  
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394 de 1996), no Art. 

26, parágrafo 2º - “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, 1997; CARNEIRO, 2015, p. 

315). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN), a estrutura para o Ensino 

Fundamental foi constituída levando-se em consideração “dois aspectos básicos dessa área de 

conhecimento: a natureza e abrangência da educação de arte e as práticas educativas e 

estéticas que vêm ocorrendo principalmente na escola brasileira”. O primeiro aspecto, 

objetiva “analisar e propor encaminhamentos para o ensino e a aprendizagem de Arte” 

iniciando “com o histórico da área na educação escolar”, correlacionando “com a produção de 

arte na cultura brasileira”; no segundo aspecto destaca as “quatro linguagens: Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro”, elencando as especificidades de cada uma. (BRASIL, 1998, p. 15). 

Faz-se uma crítica à forma como a escola realiza os eventos, em datas específicas, de 

temáticas relevantes à comunidade - os temas transversais -, destoando das DCN de que tais 

temas devem fazer parte das ações curriculares durante o ano letivo. Conforme o que se 

segue, a escola tem o arbítrio de pensar sua ação pedagógica, porém, o que se critica é que 

alguns temas são excluídos em detrimento de outros, quando se deveria tratar todos. 

 
Cabe à Escola pensar sua ação pedagógica, administrativa e financeira de forma 
coletiva, envolvendo estudantes, professores, funcionários, gestores e comunidade 
escolar em geral num processo de socialização com vistas a formação humana 
integral que considere o desenvolvimento de aprendizagens formais com base na 
valorização da pluralidade cultural e respeito às diferenças locais, além de propiciar 
o diálogo com os diferentes conhecimentos dos campos científico, filosófico, 
político, artístico, tecnológico, cultural e econômico. Para tanto é condição 
indispensável a elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP como instrumento 
organizacional de fortalecimento da identidade da escola pública. 
O Projeto Político Pedagógico - PPP tem por base a Constituição Federal de 1988, 
em seus artigos, 205 a 214, que trata da educação, e a Lei de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96-LDB), em seus artigos 3º,12,13 e 14, Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010) 
e Diretrizes Curriculares Estaduais do Sistema Público Estadual de Ensino 
(MARANHÃO, 2016, p. 7-8). 
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Qual o papel da arte enquanto disciplina nesses eventos, uma vez que ao que parece, 

cada uma delas se liga a uma disciplina em específico? Qual a função do professor de arte 

nessa seara? Os espaços dispensados ao fazer artístico ainda são poucos na escola e isso 

precisa ser buscado pelo professor de Arte através das atividades artísticas e estéticas 

contextualizadas. A importância da disciplina arte fica evidente quando as ações 

governamentais a preterem ao visibilizar outras áreas realizando as olimpíadas de Português, 

de Matemática, de Física, Biologia, Química, mas de Arte não se ver tais ações acontecendo. 

Os horários de arte, em geral, são os desfavorecidos, quando algumas disciplinas têm dois 

horários seguidos e Arte não. Então, qual é mesmo a função da arte na educação escolar, 

tendo por base o raciocínio supracitado? 
Tenho a impressão que se perguntássemos aleatoriamente a opinião de pessoas se a 
Arte deve ou não – e porque – ser disciplina obrigatória em todas séries do ensino 
fundamental e médio, provavelmente teríamos um grande número de posições 
contrárias a este ensino. Penso que a situação seria diferente se perguntássemos 
sobre outras áreas do conhecimento com Português, História ou Ciências, sei que 
não convivo sozinha com essa impressão: muitos alunos, artistas e professores da 
área e de áreas afins confirmam essa ideia (TOURINHO, 2012, p. 28). 
 

Concordando com Tourinho, a arte ainda é considerada desnecessária, mas não se 

deve esquecer que isso é um projeto que tenta diminuir a importância da disciplina a partir da 

ideologia que não necessária a aquisição de capital cultural por parte de quem estuda na 

escola pública. E, cabe ao professor de Arte, mudar essa realidade, demarcando o lugar, o 

espaço e a função da Arte no currículo escolar brasileiro. Algumas ações tomadas para a 

mudança dessa realidade podem ser, por exemplo, reclamar um projeto que contemple o fazer 

artístico próprio, não apenas como ancoragem de outra disciplina, mas estabelecendo a 

interdisciplinaridade e demarcando o lugar da Arte no currículo escolar. 

 
Artes têm sido uma matéria obrigatória em escolas primárias e secundárias (lº e 2º 
graus) no Brasil [...]. Isto não foi uma conquista de arte-educadores brasileiros mas 
uma criação ideológica de educadores norte-americanos que, sob um acordo oficial 
(Acordo MEC-USAID), reformulou a Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 
os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal nº 5692 denominada 
"Diretrizes e Bases da Educação" (BARBOSA, 1989, p. 170).  

  

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) criada pela Portaria MEC nº 790/2016 

(em discussão), coloca como disciplinas obrigatórias Língua Portuguesa, Matemática e 
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Língua Inglesa. Em comparação com a LDB 5.692/71 e levando em consideração a análise de 

Barbosa, a BNCC não estará educando, mas preparando o aluno para ser mão-de-obra barata.  

A LDB 9.394/96 torna o ensino de Arte obrigatório na educação básica, mas tal 

obrigatoriedade não garante o fazer na escola. O grande desafio é garantir que o ensino de arte 

se faça de maneira a que a formação dos educandos, artística e esteticamente (FERRAZ e 

FUSARI, 2009), se cumpra na forma da Lei e nos princípios da educação para a construção de 

uma cidadania plena. 

Há uma disputa entre a Arte e as outras disciplinas no currículo escolar. “A hierarquia 

do conhecimento escolar – explícita ou implícita – ainda mantém o ensino de Arte num 

escalão inferior da estrutura curricular” (TOURINHO, 2012, p. 29) A Arte é defendida por 

alguns teóricos do currículo com argumentos rasos. Segundo (TOURINHO, 2012, p. 33) 

dentre os argumentos estão: que a Arte serve para desenvolver a moral, a sensibilidade e a 

criatividade; recreação, lazer e divertimento; ornamentação da escola, animação de 

celebrações cívicas; também serve para apoiar a aprendizagem e a memorização de outras 

disciplinas; mas a fetichização maior está no 5º argumento – “Arte como benefício ou 

compensação oferecida para acalmar, resignar e descansar os alunos das disciplinas 

consideradas “sérias”, importantes e difíceis” (Ibidem).  

Isso precisa ser combatido, essa visão diminuta que se tem da Arte e, falar sobre esses 

acontecimentos é uma forma de buscar reduzir os danos que a Arte sofre no meio escolar, mas 

também no social. Essa diminuição da importância da Arte, assim como da Filosofia, da 

Sociologia, da História é uma ação ideológica do capitalismo neoliberal que tem por único 

interesse, formar mão-de-obra barata, segregando as disciplinas que potencializam o 

pensamento dialógico, o conhecimento dos fatos.  
 
Em nosso sistema educacional, tudo se orienta para o estudo que, na maioria dos 
casos, significa apenas a aquisição de conhecimentos. No entanto, bem sabemos que 
o simples conhecimento não é suficiente para nos fazer feliz. A educação unilateral, 
em que se dá a máxima importância à acumulação do saber, tem descuidado de 
muitas coisas também importantes, de que as crianças necessitam para se adaptarem, 
adequadamente, ao mundo. As manifestações artísticas, iniciadas nos primeiros anos 
de vida, podem significar para nossos filhos a diferença que existe entre indivíduos 
adaptados e felizes e outros que, apesar de toda a capacidade, continuam, às vezes, 
desequilibrados e encontram dificuldades em suas relações com o próprio ambiente.  
Para nossos filhos, a arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o intelecto e as 
emoções (LOWENFELD, 1977, p. 19). 
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Lowenfeld baseia-se numa perspectiva psicológica do desenvolvimento humano, 

situando a arte no centro do desenvolvimento de um ser humano pleno de sentido e 

capacidade para o sucesso próprio, interior. Não descarte a possibilidade de que aquele que 

não passou pelos processos artísticos não venha a desenvolver o intelecto, mas defende que o 

indivíduo adaptado e feliz só é possível para a criança que foi alfabetizada na e pela arte. 

De acordo com Ferraz e Fusari (2009), o processo de ensino e a aprendizagem da arte, 

desenvolve-se a partir de questões relevantes que surgem no processo pedagógico e 

educacional, como o posicionamento que os professores de arte assumem na forma como 

deve ser conduzido, os princípios e os objetivos do processo educativo que deve atender as 

necessidades da educação, assim como dos educandos, ante ao mundo contemporâneo. As 

autoras esclarecem que se os professores de arte pretendem formar cidadãos conhecedores da 

arte assim como contribuir “para a melhoria da qualidade da educação escolar artística e 

estética”, precisam organizar suas propostas de modo que a arte seja significativa na vida dos 

educandos (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 17).  

É preciso que a arte em seu processo de ensino, no fazer e no apreciar e fruir, tenha 

significação. Não é ensinar por ensinar, no sentido de transmitir conhecimento, mas 

possibilitar o acesso aos códigos e signos das linguagens artísticas para que o educando entre 

e sinta-se envolvido no processo, a obra de arte faz parte do contexto de educando que ajudou 

na construção do objeto artístico. O processo de ensinar deve prover uma cultura artística e 

estética possibilitando que o cidadão se torne reflexivo. 

A questão fundamental para muitos professores de arte parte de questionamentos 

como “Arte se ensina. Arte se aprende. O que é, então, ensinar Arte”? (BUORO, 2003, p. 10). 

Para Buoro, o ensino de arte não é baseado em modelos prontos, no qual o professor detém 

todo o conhecimento. A proposta da autora é construir o olhar da criança nos contextos 

escolares – na sala de aula – gradativamente. “A criança não pode compreender a Arte se não 

a conhece. É tarefa do Educador sensibilizar a criança para que possa ser um receptor da arte 

moderna e contemporânea e até um produtor, por que não”? (Idem). 
 

A escola, como espaço tempo de ensino e aprendizagem sistemático e intencional, é 
um dos locais onde os alunos têm a oportunidade de estabelecer vínculos entre os 
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conhecimentos construídos e os sociais e culturais. Por isso, é também o lugar e o 
momento em que se pode verificar e estudar os modos de produção e difusão da arte 
na própria comunidade, região, país, ou na sociedade em geral. Desse modo, o 
aprendizado da arte vai incidir sobre a elaboração de formas de expressão e 
comunicação artística (pelos alunos e por artistas) e o domínio de noções sobre a 
arte derivativa da cultura universal. 
Ao conhecer a arte produzida em diversos locais, por diferentes pessoas, classes 
sociais e períodos históricos e as outras produções do campo artístico (artesanato, 
objetos, design, audiovisual, etc.), o educando amplia a sua concepção da própria 
arte e aprende dar sentido a ela. Desse convívio decorrem, portanto, conhecimentos 
que desenvolvem o seu repertório cultural, mas, acima de tudo, possibilitam-lhes a 
apropriação crítica da arte, aprender a identificar, respeitar e valorizar as produções 
artísticas, e compreender que existe uma poética individual dos autores e diferentes 
modalidades de arte, tanto eruditas como populares (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 
19). 
 

 O lugar e o papel da escola no ensino de arte, o lugar e o papel do professor de arte e, 

os anseios desses sobre o quê e o como fazer nesse ensino, são preocupações inerentes ao 

fazer cotidiano desses profissionais. “Hoje, o que se entende por arte e por obra de arte é 

muito amplo” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 20). Em jogo aqui, três atores no espaço tempo: 

quem produz a obra de arte, a própria obra de arte e, quem recepciona. 

Os artistas são parte da obra que produzem, pois utilizam a imaginação no processo 

inventivo para criar “formas novas”, “criam novas realidades”. Autores/artistas são também 

os educandos que nas ações da escola, entrando em contato com as diferentes produções 

culturais e artísticas, podem “ter novos entendimentos de arte”; o público está em sintonia no 

tempo espaço sociocultural das obras de arte, pois participam da constituição das obras de arte 

porque as recepcionam, em modos e níveis diferentes “de saber admirar, gostar, apreciar e 

julgar culturalmente”; a comunicação é o elo entre o autor e seu público, que se dá nas 

exposições, nas apresentações, museus, etc.; é preciso estabelecer uma teia comunicativa entre 

os autores, as obras de arte e o público na visitação dos museus, das exposições, concertos, 

espetáculos, possibilitando a “ampliação dos conhecimentos do aluno e a oportunidade de 

aprendizagens culturais” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 21-23). 

O processo do ensino de arte na escola precisa reclamar a integração entre “artistas-

obras-público-modos de comunicação”, com isso promovendo a interação na sociedade, 

relacionando passado e presente. É premente que os conteúdos de arte façam parte dos 

currículos escolares. Isso se faz necessário para que os educandos tenham a possibilidade de 

mobilizar-se, diversificando e ampliando seu repertório formativo artístico e estético. As 
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experiências e aprendizagens no ensino de arte, a partir do que se expôs acima, direciona o 

educando a fazer, apreciar e refletir sobre a produção artística, “associando processos afetivos, 

imaginativos e de cognição” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 23).  

É preciso, pois, disponibilizar das mais variadas formas e suportes a arte para o 

público, para que este forme seu próprio conceito de arte e a importância social dela. 

 

Interculturalidade, multiculturalidade ou pluriculturalidade, transculturalidade 

 

Barbosa (2012) apontando a mudança no ensino da arte, traz algumas percepções dos 

professores a partir do programa Salto para o futuro, da TVE. Demarca que até a década de 

1980, a escola só tinha a preocupação “com o desenvolvimento da expressão do aluno. Hoje, 

à livre-expressão, a Arte-Educação acrescenta a livre-interpretação da obra de Arte como 

objetivo de ensino” (Ibidem, p. 18).  E, ainda esclarece o que muito se questionam: o que o 

artista quis dizer? Segundo Ana Mae Barbosa (Ibidem, p. 19-20), “Não se trata mais de 

perguntar o que o artista quis dizer em uma obra, mas o que a obra nos diz, aqui e agora em 

nosso contexto e o que disse em outros contextos históricos a outros leitores” (Idem, Ibidem). 

A pedagogia ainda não realizou seu propósito na educação, pois ainda está distante das 

realidades do chão da escola. A formação ainda está num pedestal dos saberes acadêmicos e 

precisa pautar-se na realidade concreta. Barbosa (2012) aponta para uma explicação sobre os 

termos multicultural, pluricultural e intercultural, seguida pela colaboração de outras autoras. 

 
Para definir diversidade cultural, temos que navegar por uma complexa rede de 
termos. Alguns falam sobre multiculturalismo, outros sobre pluriculturalidade 
(PCNs), e temos ainda o termo a meu ver mais apropriado – interculturalidade. 
Enquanto os termos ‘Multicultural’ e ‘Pluricultural’ pressupõem a coexistência e 
mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade, o termo 
‘Intercultural’ significa a interação entre as diferentes culturas. Esse deveria ser o 
objetivo da Arte-Educação interessada no desenvolvimento cultural. Para alcançar 
tal objetivo, é necessário que a escola forneça um conhecimento sobre a cultura 
local, a cultura de vários grupos que caracterizam a nação e a cultura de outras 
nações (p. 20-21).   
 

Richter (2012) elucida sobre a multiculturalidade e a interdisciplinaridade que estão 

muito presentes no ensino de Arte e com preocupações nos arte-educadores brasileiros por 
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apresentarem múltiplas facetas. A multiculturalidade pressupõe o “trabalho entre muitas 

disciplinas, sem que estas percam suas características ou suas fronteiras” (p.95); já a 

interdisciplinaridade, “a inter-relação entre duas ou mais disciplinas, sem que nenhuma se 

sobressaia sobre as outras, mas que estabeleça uma relação de reciprocidade e colaboração, 

com o desaparecimento de fronteiras entre as áreas do conhecimento”; (p.95-96). E, a 

‘transdisciplinaridade’ perpassa entre as diferentes áreas do conhecimento, também conhecido 

por ‘transversalidade’, proposta pelos PCN como temas transversais a serem implementados 

nos currículos da educação básica e que sejam objeto do currículo como um todo (p.96). 

A “pluralidade cultural” e a “multiculturalidade” vistas como sinônimas, tem enfoque 

cultural múltiplo “nas sociedades complexas”, mas a “interculturalidade”, que implica uma 

inter-relação de reciprocidade entre culturas” (RICHTER, 2012, p. 96-97) é mais aceita.  

Para Richter (2012) o multiculturalismo no ensino de Arte aporta no Brasil por 

múltiplos caminhos, há riscos, pois não trata de questões locais, mas de problemas sociais 

gerados de conflitos étnicos, advindos da Europa e Estados Unidos. Na amplitude desses 

problemas, há que se ater a “que a questão étnica é apenas uma das características de um 

indivíduo” (p.97), e indivíduos fazem parte de culturas diferentes e complexas, são 

constituídos por aspectos como religião, idade, ocupação, classe social e gênero. “A 

tendência, no ensino de Arte, é reproduzir conceitos de Arte Modernista largamente aceitos 

nos meios acadêmicos. Este enfoque exclui todas as Artes chamadas “menores”, e com elas 

toda a possibilidade de um trabalho multicultural em Arte” (p.102-103).  

“A interdisciplinaridade não parece ter uma definição estanque, a cada texto novo que 

leio, a cada pesquisa que encontro, vislumbro um novo aspecto, uma nova definição” 

(AMÁLIA BARBOSA, 2012, p.117). Segundo Ana Amália Barbosa, “Postura, atitude 

interdisciplinar, e a formação do professor que pretende trabalhar nessa linha são das 

ferramentas mais importantes para que um trabalho de interdisciplinaridade seja bem-

sucedido” (p.118). A autora relata como compreendeu o conceito de interdisciplinaridade a 

partir de sua prática. Como professora de inglês, passou a utilizar a arte para facilitar a 

aprendizagem de seus alunos e percebeu o que estava realizando. Tinha a formação em Arte e 

em Inglês, segundo ela, foi seu trabalho [em inglês] que a levou à interdisciplinaridade. 

Achava que para um professor ser interdisciplinar precisaria dominar amplos campos do 
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saber, agora pensa “que o professor interdisciplinar é aquele que sabe montar uma rede na 

qual as diferentes disciplinas falam a mesma língua” (p.121). O professor, especialmente o de 

arte, é mais que um mero animador da escola, é, para Ana Amália, “o maestro”, o qual precisa 

conduzir sua orquestra para, ao final do espetáculo colher os aplausos por sua obra. 

 
O professor é o maestro que constrói a rede de professores e disciplinas para uma 
prática interdisciplinar, o professor de Arte pode ter um papel muito importante 
nesta prática mas é preciso cuidado, [...]. Não se faz interdisciplinaridade usando da 
habilidade do professor de artes nas festas da escola, ou para ilustrar textos em 
Português, ou para ensinar princípios matemáticos via origami. 
Arte tem conteúdo, assim como todas as outras disciplinas, e esse conteúdo deve ser 
respeitado e estimulado tanto quanto os outros (AMÁLIA BARBOSA, 2012, p. 
122).  
 

Coutinho (2012) coloca a situação da formação de professores de Arte, ante a 

peculiaridade de quem se forma enquanto licenciado e bacharel. Se o primeiro é deslocado 

para os centros de educação, o segundo aprofunda técnicas e pesquisa. Isso gera um problema 

de distanciamento entre quem faz e quem ensina. 

 
A formação do professor de Arte tem, portanto, este caráter peculiar de lidar com as 
complexas questões da produção, da apreciação e da reflexão do próprio sujeito, o 
futuro professor, e das transposições das suas experiências com a Arte para a sala de 
aula com seus alunos 
É preciso que o trabalho do professor de Arte não fique isolado entre as paredes da 
escola. A escola precisa com urgência abrir suas portas e acolher a produção cultural 
de sua comunidade e de outros lugares e épocas. A comunidade precisa também 
apoiar a escola, facilitando a construção e circulação dos conhecimentos ali 
produzidos (COUTINHO, 2012, p. 176; 178). 
 

Os professores de Arte atualmente corroboram e compartilham dos esforços feitos 

pelas professoras Ana Mae, Ivone Richter, Rejane Coutinho, Anamelia Buoro, Maria Heloísa 

Ferraz e outras. As práticas em sala de aula têm sido construídas a partir das orientações, 

principalmente, da pioneira da Arte/Educação no Brasil, a professora Ana Mae Barbosa. 

Considerações finais 

 

A partir da crítica aos fazeres escolares no que se refere aos eventos e/ou projetos 

ocorridos no chão da escola, propõe-se que os temas transversais, objeto dos eventos, sejam 
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trabalhados no decurso do ano letivo, tornando-os significativos para os educandos, pois 

considera-se que na forma como acontece na realidade estudada, âmbito escolar maranhense, 

reforça num sentido negativo os temas, como apenas atividades de final de ano letivo. 

Corroborando com o acima exposto, o ensino de Arte deve buscar criar estratégias de 

ação para, imerso nesses eventos, tornar-se parte dos acontecimentos com especificidades 

próprias, reclamando um objeto de análise para a Arte no espaço escolar. 

Tanto a literatura geral quanto a específica para a área de arte pedem reformulação ou 

mesmo, revolução. É preciso que o ensino brasileiro tome outro rumo. 

O texto trilhou por caminhos tortuosos do fazer artístico, da sala de aula e das teorias 

que teceram esse fazer. Perpassou por questões sobre ensino de arte e as tantas teorias e/ou 

correntes de pensamento, autores e denominações das ações que aconteceram e acontecem no 

chão da escola. Tentou-se explicar ou esclarecer, os termos multiculturalidade, 

interculturalidade, interdisciplinaridade, transculturalidade, multiculturalismo, a partir dos 

exemplos como o de Ana Amália Barbosa.  
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RESUMO:  
O presente artigo aborda aspectos acerca do ensino da Arte na Escola de Educação Básica 
Feevale – Escola de Aplicação. Apresenta as linguagens artísticas trabalhadas com as turmas 
de 3º e 4º ciclos, como por exemplo, as artes plásticas, as artes gráficas, o teatro e a música – 
uma combinação de olhares, uma fusão de saberes, cada docente com seu conhecimento, 
forma de pensar e entender o ensino de Arte. A partir destas temáticas, relacionamos a teoria 
com exemplos práticos, dialogando para possibilitar a aprendizagem significativa ao aluno, 
ampliando a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação do fazer artístico. O ensino 
da Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo 
particular de dar sentido às experiências das pessoas. Nesta perspectiva, o desafio é de 
transformar o ensino da Arte na escola, tirá-lo de coadjuvante do processo ensino 
aprendizagem, para protagonista de significados e novos conhecimentos. Esperamos, na 
verdade, que este material possa servir como um incentivador na busca de novas propostas e 
que traga novas reflexões sobre o ensino da Arte.  
Palavras-chave: Ensino da Arte – Aprendizagem Significativa – Quimera. 
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Apresentação 

De nossos sonhos, medos e devaneios a uma 
construção desafiadora no ensino de Arte.  

 

Ao iniciarmos o ano letivo de 2016, não sabíamos, mas estávamos frente a um grande 

desafio. Seríamos quatro educadores, que nunca haviam trabalhado juntos, dividindo as 

mesmas turmas. Deste modo, as aulas de Artes passariam a ser ministradas com duas turmas 

juntas para três professores. Assim, educadores com abordagens diferentes: música, artes 

plásticas, artes gráficas e teatro, atuariam nas turmas de 3º e 4º ciclos da Escola de Educação 

Básica Feevale – Escola de Aplicação. Nas turmas de 3º ciclo, as temáticas predominantes são 

as artes plásticas, artes gráficas e música, já nas turmas de 4º ciclo, artes plásticas, artes 

gráficas e o teatro. 

A Quimera remete ao onírico, ao sonho, mas contem componentes monstruosos, 

híbridos, fusões e misturas. A princípio, nossos sentimentos eram como quimeras. Como 

faríamos esta combinação de olhares, esta fusão de saberes?  

Então, tínhamos nas mãos um desafio - transformar o ensino de arte na escola e tirá-lo 

de coadjuvante do processo ensino aprendizagem, para protagonista de significados e novos 

conhecimentos. 

Nessa perspectiva, estávamos formando uma trama, de diferentes olhares, para a 

confecção de um tecido de conhecimento em arte, buscando, na diversidade de abordagens, 

uma unidade. Segundo Morin, “É nessa mentalidade que se deve investir, no propósito de 

favorecer a inteligência geral, a aptidão para problematizar, a realização de ligações dos 

conhecimentos. A esse novo espírito científico será preciso acrescentar a renovação do 

espírito da cultura das humanidades”. 

Além disso, compreendíamos que o simples fato de termos três educadores atuando 

juntos, não significaria que teríamos, necessariamente, uma aula de Artes transformadora. E 

este foi o centro de nossas discussões: como fazer desta experiência, uma nova mentalidade, 

trazendo para o ensino de arte um valor da cultura das humanidades.  

 
Não esqueçamos que a cultura das humanidades favorece a aptidão para a abertura a 
todos os grandes problemas, para meditar sobre o saber e para integrá-lo à própria 
vida, de modo a melhor explicar, correlativamente, a própria conduta e o 
conhecimento em si (MORIN, 2014 p. 32 e 33). 
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Queríamos fazer uma aula que nenhum de nós havíamos tido, não só por ser diferente, 

mas por significar a arte e a construção de novos conhecimentos. 

 Assim, o tecido que sucede a fusão de partes diferentes é a construção. Cada um de 

nós com seu conhecimento, forma de pensar e entender o ensino de arte (seus fios) foi 

contribuindo nesta trama.  

 
Figura 1 - Trama construída pelos alunos da 1ª Etapa do 3º Ciclo - Prática sobre o Estudo da Linha – 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

A arte e suas linguagens 

 
Desde a época em que habitava as cavernas, o ser humano vem manipulando cores, 
formas, gestos, espaços, sons, silêncios, superfícies, movimentos, luzes, etc., com a 
intenção de dar sentido a algo, de comunicar-se com os outros (MARTINS, 1998, 
p14). 

 

O ensino de arte como área de conhecimento, possuindo uma linguagem e gramática 

própria, propõe o enriquecimento das experiências estéticas, o desenvolvimento da 

criatividade, contemplando a produção artística da humanidade. A arte, na escola, é para 

comunicar, representar o mundo, para significar e transformar. Neste panorama de ensino da 

arte, as linguagens, em suas especificidades, colaboram para a construção desta trama na 

ampliação do desenvolvimento individual, através da pluralidade de propostas.  

Por conseguinte, as artes plásticas permitem o contato com as materialidades, a 

manipulação direta dos materiais, entender a arte como uma linguagem, o desenvolvimento da 
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leitura visual e o uso de metáforas e símbolos que podem tornar a expressão individual mais 

rica e significativa. 

Já as artes gráficas admitem o contato com a tecnologia, um novo olhar onde as 

construções são mediadas por equipamentos, do desenho digital, fotografia e cinema, os 

comandos substituem a ação direta, novas formas de construção e de percepção são 

desenvolvidas. 

Enquanto que a Linguagem da Música consente o contato imediato do som e a 

percepção do som que se traduz em melodia e em referências pessoais, conteúdo individual, 

além de colocar o corpo em ação, aceita a corporeidade, o movimento, o ritmo do corpo e a 

dança. 

 Ao mesmo tempo, a Linguagem do teatro comporta, além da corporeidade, a 

construção de personagens, pois o corpo é utilizado para personificar algo ou alguém, para a 

criação e interpretação de conteúdos individuais. 

 

Artes Plásticas 

 
Diante de uma obra de arte, habilidades de percepção, intuição, raciocínio e 
imaginação atuam tanto no artista quanto no espectador. Mas é inicialmente pelo 
canal da sensibilidade que se estabelece o contato entre a pessoa do artista e a do 
espectador, mediado pela percepção estética da obra de arte. O processo de 
conhecimento advém de relações significativas, a partir da percepção das qualidades 
de linhas, texturas, cores, sons, movimentos, etc. (BRASIL - PCN – Arte, 1997, p 
29). 

 

As propostas pensadas coletivamente, no ateliê, ganham a exploração de materiais em 

um espaço de experimentação, de escuta, de discussões e de criação, pois as artes plásticas 

propõem o enriquecimento das experiências estéticas, o estímulo às respostas criativas e a 

observação da produção artística da humanidade. Estética, que entendemos como sendo as 

noções que os alunos têm de arte e, principalmente, do que consideram belo, ou bonito, em 

arte. Ampliar essas experiências estéticas refere-se ao uso de materiais, a expressividade e a 

apreciação de obras.  

A criatividade e originalidade são estimuladas a partir do desenvolvimento da 

capacidade de gerar respostas, ideias e significados pessoais na utilização de materiais e na 

elaboração de trabalhos. 

 
Nas definições mais antigas sobre criatividade encontramos o termo latino creare = 
fazer, e o termo grego krainem = realizar. Essas duas definições demonstram a 
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constante preocupação com o que se faz e com o que se sente, ou seja, como pensar, 
produzir e se realizar criativamente. (WECHSLER, 1993 p.2). 
 
 

É importante salientarmos que a instrumentalização do olhar refere-se ao estímulo, à 

percepção visual, ao entendimento da arte como linguagem, com sua gramática e seus 

elementos visuais (cor, forma, linha, superfície e volume). Nesta educação do olhar, estão as 

apreciações de obras que podem ser propositoras de atividades, como também, podem 

respaldar os trabalhos finalizados.  

 
Figura 2 – Estudo dos Planos com colagem – 

 
Arquivo Pessoal 

A apreciação das reproduções de obras traz aos alunos os contextos artísticos, as 

leituras de imagem, onde podem perceber os elementos da gramática visual, interpretar e 

ampliar suas referências. 

 
Pensar o ensino de arte é, então, pensar na leitura e produção na linguagem da arte, o 
que, por assim dizer, é um modo único de despertar a consciência e novos modos de 
sensibilidade. Isso pode nos tornar mais sábios, seja sobre nós mesmos, o mundo ou 
as coisas do mundo, seja sobre a própria linguagem da arte. (MARTINS, 1998, p. 
46). 

 

Nas nossas práticas no ateliê, temos um dos fios que estruturam a trama, um espaço de 

expressões, processos, observações; trata-se de um espaço de fala e de escuta, onde os alunos 

compartilham seus pensamentos em conversas, são instigados a expressar as ideias de si e do 

mundo que estão inseridos. Um espaço de escuta e de acolhimento. 

 
A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante 
instrumento para identificação cultural e o desenvolvimento individual. Através da 
arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade 
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do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a capacidade criadora de maneira a mudar a realidade que 
foi analisada. (BARBOSA, 201, p 99 e 100).  
 

Artes Gráficas  

As artes gráficas colaboram com os fios na construção da trama dessa aprendizagem 

no ensino da arte. Uma aprendizagem com uso da tecnologia, arte digital, fotografia e cinema. 

Linguagens visuais que complementam os estudos de utilização de materiais para exploração 

das cores, fios, texturas, sombras e planos. 

Nas práticas que envolvem o estudo da fotografia, os alunos são estimulados a 

criatividade, explorando os recursos de câmeras fotográficas profissionais e as abordagens e 

técnicas, já utilizadas na pintura e escultura, como por exemplo, a utilização de planos e 

ângulos fotográficos, além dos elementos de composição visual, moldura, perspectiva, linhas, 

sombra, cor, textura e reflexo. Estudos envolvendo a profundidade de campo e alguns efeitos 

que os alunos costumam utilizar em smartphones e tablets, como também, as práticas em 

laboratório de fotografia, possibilitam uma abordagem significativa na seleção de imagens, na 

produção de retratos e a reconstrução através da fotomontagem. São práticas que dialogam 

com as outras linguagens estudas no componente curricular. 

A produção fotográfica é muito explorada no dia a dia, pois, em todos os lugares, 

estamos em contato com fotos, na mídia impressa, outdoors, panfletos de propaganda, nas 

redes sociais e na internet em geral. 

 
Por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual de si mesma um 
conjunto portátil de imagens que dá testemunho da sua coesão. Pouco importam as 
atividades fotografadas, contanto que as fotos sejam tiradas e estimadas. (SONTAG, 
2004, p. 19). 
 

 

Trabalhar a imagem fotográfica com os alunos é sempre gratificante, pois se trata de 

um universo muito próximo a eles e, além de ser uma atividade sempre bem-vinda, os alunos 

a apreciam, pesquisam e a utilizam para ilustrar os conteúdos trabalhados em outros 

componentes curriculares.  

 
A fotografia é um dos meios de comunicação visual que alcança boa parcela da 
sociedade e que possui uma grande credibilidade junto à mesma, devido ao seu 
contexto histórico social. Em decorrência do forte desenvolvimento tecnológico 
alcançado pelas indústrias, a máquina fotográfica tornou-se um bem de consumo de 
relativa acessibilidade à população. Com custos reduzidos e com uma forma cada 
vez mais compacta, a câmera fotográfica é um objeto presente no cotidiano da 
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sociedade, tendo deixado, há tempos, de ser item exclusivo de profissionais da área. 
(KAWAKAMI, 2012 p. 169). 
 

 

Figura 3  Produção Fotográfica  

 
Arquivo Pessoal 

 

Além da fotografia, as artes gráficas, contribuem para uma aprendizagem do desenho 

digital, utilizando recursos gráficos de softwares e mesas digitais; do cinema, onde os alunos 

praticam as etapas, desde roteiros até a edição, passando por direção, figurino, trilha sonora, 

iluminação, entre outros. O desenho digital possibilita o processo de criação, através da 

ilustração, a utilização das cores e texturas. Nessa perspectiva, os alunos exploram novos 

recursos, não tradicionais, no ensino da arte, recursos utilizados por profissionais do design, 

da publicidade e jogos digitais. 

 
As proporções nos desenvolvimentos tecnológicos sociais e globais são reflexo da 
contemporaneidade que vivemos. A rapidez de informações, a efemeridade de 
comportamentos sociais, necessita de uma expressão artística que envolva os 
elementos atuais de subjetividade comportamentais; a ilustração acompanha essa 
mutação em que se encerra a sociedade atual. Por isso ela é um campo que atua com 
grande requisito em propagandas, livros, cartazes, revistas, todos os meios 
midiáticos massivos em que ela possa se destacar. (FREITAS, 2009, p. 3). 

 

Com o avanço da tecnologia, as práticas do ensino da arte evoluíram, novos recursos e 

técnicas são utilizados para contribuir com a aprendizagem das artes visuais, música e teatro. 

Os alunos são estimulados, com a utilização de recursos eletrônicos, na composição de obras, 

fotos e filmes.  

 

Linguagem da Música  
 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não começaria com partituras, 
notas e pautas. Ouviríamos juntas as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os 
instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma 
me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco 

1986



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a 
produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes (Rubem 
Alves). 

 

Trabalhar esta linguagem como ferramenta pedagógica, possibilitou ao educando 

perceber as diversas formas de interação da música com as demais disciplinas e com a vida.  

As contribuições que a música pode proporcionar ao desenvolvimento dos alunos e a forma 

como nos propomos a trabalhar em aula, integrou-se em uma grande trama de desafios e 

construção de saberes em Arte. As atividades foram realizadas em sala ambiente para música, 

e o fio condutor do trabalho foram os efeitos positivos que ela proporciona. Então, 

procuramos desenvolver práticas musicais, que despertassem o interesse pela música nos 

alunos. É imprescindível trazer aqui o pensamento de Gainza:  

 Na atualidade, não existem receitas demarcadas ou lineares para educar, em 
nenhuma área do conhecimento e muito menos na arte. A música, como a maior 
parte das disciplinas, deve ser ensinada por maneiras diretas, abertas, transversais e 
interdisciplinares, que permitam integrar os diferentes aspectos da pessoa, do 
mundo, do conhecimento. Porque a música, como costumamos repetir, não pode 
continuar sendo considerada como uma atividade de caráter meramente estético, 
pois trata-se de uma experiência multidimensional, um direito humano, que deveria 
estar ao alcance de todas as pessoas, a partir de seu nascimento, e por toda a vida 
(GAINZA, 2008, p. 23).   

 

Segura com as palavras da autora que vem a confirmar o nosso fazer pedagógico, 

quando propomos aos alunos que experimentassem, ousassem e acreditassem no seu potencial 

musical e no de seus colegas, ao realizarem as atividades musicais de canto, ritmo e percussão 

corporal. Para Camargo (2009), mesmo não apresentando grandes aptidões musicais, a 

criança deve ser incentivada e elogiada, pois, à medida que as atividades musicais são 

desenvolvidas na sala de aula, a criança construirá o seu conhecimento em música. 
 

Figura 4 – Prática Musical 

 
Arquivo Pessoal  
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A existência da música na vida das pessoas é inegável e, no caso dos nossos alunos, a 

música contribui para o desenvolvimento das relações interpessoais de seu dia a dia. Existem 

muitas possibilidades de buscar as contribuições da música no crescimento do ser humano, 

uma vez que ela se faz presente em suas vidas, desde o ventre materno, com as batidas do 

coração e os movimentos simultâneos e ritmado, que segue no decorrer das suas vidas. Sendo 

assim, nas diversas atividades propostas em aula, podemos perceber a ação musical na forma 

de expressão e também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e 

aprendizagem no cotidiano dos educandos. Esses exemplos dão um breve panorama da 

importância da música na educação, seja ela escolar ou na família. 

 
A música, como sempre esteve presente na vida dos seres humanos, ela também 
sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a 
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação. 
(FARIA, 2001, p. 24). 
 
 

Nas aulas de música, realizamos atividades que marcaram momentos significativos de 

construção do conhecimento musical em ambas as turmas. Foi prazeroso perceber o efeito 

desses aprendizados que refletiram nas atitudes da turma, quando, após as aulas saiam, 

cantando, percutindo, brincando e divertindo.  Entusiasmados, repetiam, no intervalo, 

algumas atividades realizadas em aula, ensinando aos colegas de outras turmas, os jogos 

musicais que aprenderam. O envolvimento com as atividades e brincadeiras sonoras fez 

sentido para eles, sem cobranças técnicas, livres para experimentarem e se relacionarem. Por 

conseguinte, não há limites para os alunos, porque eles aprendem muito mais do que 

possamos imaginar. Ensinar musicalmente é ensinar uma nova linguagem, a qual, a cada dia, 

faz com que possamos acreditar nos benefícios positivos que a música produz, quando o 

trabalho for dinâmico, com alegria, emoção e encantamento, sabendo de onde partir e onde 

queremos chegar com ela. 

 

Linguagem do Teatro 

 
O Teatro é uma combinação lúdica entre aquele que se propõe a atuar e aquele que é o 

expectador. Esta atividade pode ser comparada com a brincadeira infantil do “faz de conta”: 
quando um finge e o outro acredita. Um jogo em que um fala e outro escuta. 

 
As dramatizações seriam, portanto, espaços de improvisação livre ou espaços livres 
para o jogo dramático infantil e, no caso de dramatizações com crianças, espaços 

1988



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

onde, sem muitas regras e sem a intervenção dos adultos, as crianças possam 
exercitar o faz de conta, o jogo simbólico, assumindo situações imaginárias e 
encarnando personagens, sem a preocupação estética de alcançar um produto cênico 
ou de comunicar-se com os espectadores. Já, na improvisação, a elaboração de um 
produto, que está diante de uma plateia ou será assistido por espectadores, é uma 
premissa (FERREIRA E FALKEMBACH, 2012, p. 28). 
 
 

Improvisações são tão antigas quanto o homem, pois foi a partir dessa estrutura que se 

estabeleceram as convenções das linguagens cênicas e inventados o teatro, a dança, a música 

como espetáculo, ou seja, como arte e não apenas como divertimento.  

 
Figura 5 - Jogos Teatrais 

  
Arquivo Pessoal 

 
Assim, ao nos propormos a trabalhar com a linguagem do teatro com os educandos da 

Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação, nós pretendemos ousar, tirando o 

aluno de sua zona de conforto, fazendo-o ser o protagonista de sua própria história, tecendo, 

na malha de sua vida, através do conhecimento e vivências teatrais, contribuições positivas 

para que se tornem cidadãos críticos e sensíveis através dessa linguagem. Estes jogos 

sensórios, que fazem envolver vários sentidos, como a visão, tato, audição, desenvolvem no 

educando uma desconstrução dos automatismos diários de suas próprias vivências, dando, 

assim, lugar a experiências corporais imagéticas vivas e criativas.  

Segundo o filósofo e psicólogo francês Maurice Merleau-Ponty, a “consciência é a 

percepção e percepção é consciência”. Portanto, o ponto inicial para toda experiência 

perceptiva é a experiência corporal. Logo, quando sugerimos ao aluno que se envolva nessas 

atividades teatrais, estamos objetivando que ele experimente uma linguagem que trabalha suas 

percepções e consciência corporal. Dessa forma, ao realizar as atividades teatrais, o educando, 

dentro de todo esse processo experiencial, passa a perceber seu corpo ao mesmo tempo, como 

vidente e sensível, ou seja, sentindo, conhece, conhece e sente. Consequentemente, a arte é 

uma experiência sensível e, através do teatro, o aluno empresta o seu corpo ao mundo e, com 
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este empréstimo, transforma o mundo em arte, mesmo que para ele todo esse processo seja 

inconsciente.  

Quando o aluno é desafiado a improvisar, organizar, comparar, selecionar, sentir e 

pensar sobre um conflito cênico, ao ordenar e elaborar uma solução, ele vai projetar todo esse 

pensamento na expressão artística, neste caso, como é instigado na linguagem teatral, vai 

resultar em uma improvisação ou apresentação de teatro.  

Além disso, é evidente que a criança, o jovem, ou o adulto que faz teatro tem uma 

percepção especial e melhor do mundo. Por isso, defendemos que todos nós deveríamos 

explorar todas as linguagens artísticas e permitirmo-nos, pelo menos uma vez na vida, 

fazermos teatro, resultando na fruição da imaginação e facilitando a encontrarmos soluções 

inovadoras e ousadas, seja ela no campo da ciência ou da arte.  

O desafio maior, neste processo de costurar, amarrar e tecer a partir das diferentes 

linguagens no ensino da arte, é trazer o teatro, pela primeira vez, como conteúdo no processo 

de aprendizagem do aluno, na Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação. É 

estimulante como educadores, estarmos vivendo esta proposta como agentes estimuladores, 

para que o aluno perceba-se, dentro de seu tempo de aprendizagem, como protagonista dessa 

construção, desafiando-o a conhecer esta linguagem. Enfim, como já mencionado 

anteriormente, esses jogos só são possíveis, se houver um jogador disposto a realizá-los e uma 

plateia disposta a escutar.  

Ao ensinarmos a arte através do teatro, estamos acreditando em todo o potencial de 

desenvolvimento educativo que o aluno pode ter. Segundo a revista Educar para Crescer, o 

teatro pode motivar no educando a: 

 Aumentar a autoestima; 

 Melhorar a timidez; 

 Aprimorar habilidade de relacionar-se com os outros; 

 Fazer com que a criança se conheça mais, 

 Desenvolver a consciência corporal e coordenação motora; 

 Ensinar a trabalhar em grupo; 

 Desenvolver habilidades cognitivas como memória e raciocínio; 

 Expandir o repertório cultural; 

 Melhorar o desempenho escolar; 

 Propiciar o fazer poético. 
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Além disso, como falamos em experiências anteriores, Larrosa (2002) conclui que o 

teatro é algo que “nos passa, nos acontece e nos toca”. É a essência do real sentido da palavra 

percepção. Cabe a nós, arte-educadores, planejarmos nossas aulas, objetivando dentro desse 

processo educativo, o envolvimento do aluno nessa experiência, pensando não somente que 

ele passe por isso e faça acontecer, mas que, definitivamente, faça-lhe sentido e que o toque 

significativamente formando-o e transformando-o.  

 
O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, 
escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da 
sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos 
gestos e luzes que buscam o sentido da vida. (BRASIL - PCN – Arte, 1997, p. 19). 

 

Considerações: os fios da trama 
Ao mesmo tempo, o retalhamento das disciplinas torna impossível apreender ‘o que é 
tecido junto’, isto é, complexo, segundo o sentido original do termo (MORIN, 2014, 
p. 14). 

 

Em uma educação que ainda está fragmentada, na Escola de Educação Básica Feevale 

– Escola de Aplicação, estamos experienciando uma proposta de construção de um tecido. 

Diferentes abordagens sobre uma proposta, um planejamento único a fim de gerar proposições 

diversificadas. Estamos aprendendo na construção coletiva, quando ideias e novas 

proposições estão deixando de ser assustadoras para fundirem-se em um tecido constituído de 

diversidades e de novos caminhos para a construção de conhecimento. 

  
 A escola, cada vez mais, deverá ser um espaço aberto, e a educação inevitavelmente 
vinculada à cultura. A vida deve ser a dimensão integradora das relações na escola. 
Se não houver vida naquilo que aprendemos, então não há educação, formação e 
muito menos aprendizagem. A escola deve ser um corpo vivo (MOSÉ, 2014, p. 83). 
 
 

Desse modo, ao estimularmos nossos alunos a se manifestarem artisticamente, cada 

educando estará construindo sua identidade e autoestima, pois trabalhará liberando seus 

sentimentos e tensões e aprimorando suas percepções, fatores estes que influenciarão 

positivamente na aprendizagem, na sua relação com o eu, com o outro e com o mundo. 

Esperamos que este artigo contribua para o levantamento de novas questões acerca da 

importância do ensino de Arte, na construção de novas tramas e no aprofundamento da 

investigação sobre este tema. 
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Resumo 
Este texto versa sobre uma experiência partilhada ao lado de colegas estagiários, do Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais – CLAV, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE), na Disciplina Estágio Supervisionado III – Regência no Ensino Médio, em 2016. A 
ênfase aqui será a Arte Performática, um dos conteúdos mediado por mim na vigência do estágio e os 
espaços museológicos como mediadores de conhecimento em artes. Vale ressaltar que trabalhamos de 
forma coletiva do começo ao fim do semestre. As aulas funcionavam de duas formas: em dupla e 
individual, mas sempre como apoio do grupo. Ao final de cada encontro fazíamos nossa avaliação, 
juntamente com o professor/orientador sobre o vivido em sala de aula. O artigo objetiva refletir sobre 
o estágio como um lugar de práxis poéticas em artes visuais que pudesse fazer os participantes do 
processo educativo se (re) inventarem. Para isto, formulei a seguinte problemática: o Estágio 
Supervisionado pode ser um lugar de práxis poéticas entre alunos e estagiários/professores no ensino 
de artes visuais? No que tange ao estágio ancorei-me em Lucena (2012) e Pimenta (1994); no ensino 
de arte Barbosa (2010) e Ostrower (2004); processos de criação, em Salles (2004); e Baudrillard 
(2012) para pensar sobre a Sociedade de consumo. 
Palavras-chave: Sala de aula. Arte performática.  Museus. 
 

Introdução 

O Estágio Supervisionado é um momento de duplo aprendizado para o licenciando em 

Artes Visuais, pois é uma oportunidade de o estudante por em prática não só os 

conhecimentos acumulados durante o processo de formação, mas também um momento de 

operacionalizar esses saberes, isto é, o modo de se dizer como “professor”, no intuito de 

compreender e repensar o ato pedagógico. O processo de formação, conforme alerta-nos Lima 

(2012, p.67), “pode ser considerado uma janela para a reflexão crítica, comprometida com as 

transformações sociais. É o olhar filosófico de quem quer compreender a educação enquanto 

prática social, datada e endereçada, na sua complexidade e dinamicidade”. Não desvincular a 

                                                
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
Bolsista da Fundação Cearense de Pesquisa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP. 
E-mail: agustinha.performance@gmail.com  
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teoria da prática, como compreendem Lima (2012) e Pimenta (1994) nos seus estudos sobre 

Estágio Supervisionado na formação de professores. 

Este breve estudo não dá conta de narrar e analisar o que foi a experiência no ensino 

de artes visuais vivida em sala de aula. Lugar em que se instauram diversos modos de sentir e 

viver a docência. Contudo pontuarei aqui assuntos que venho pesquisando e que foram ações 

de reflexões no estágio: Ação educativa em museus e a experiência da Arte Performática no 

estágio.  

No ano de 2016 tive o privilégio de estagiar numa turma de 1º Ano do Ensino Médio 

Integrado de Química, constituída por 30 alunos, período manhã. (Departamento de Química 

e Meio Ambiente – IFCE). Éramos seis estagiários envolvidos coletivamente numa 

experiência docente.  

 

Os museus como mediadores de ação educativa no Estágio Supervisionado III 

O estágio III foi realizado no 2º semestre de 2016, as atividades escolares foram 

organizadas para o 1º e 2º bimestres. Os planejamentos eram coletivos, incluímos duas visitas 

museológicas cujos objetivos estavam relacionados aos conteúdos propostos nos planos de 

aula. Como, por exemplo, os elementos da linguagem visual: linha, superfície, volume, 

textura, luz e cor, foram estudados via história da arte, leitura de imagens e exercícios 

poéticos para cada um dos elementos. Ministramos esses conteúdos em dupla; os demais 

ficavam no apoio, principalmente nas atividades práticas.   

As visitas museais foram propostas no sentido de alargar os horizontes visuais dos 

estudantes. Estes escolhiam duas obras que os afetassem, mas que também eles pudessem 

fazer leituras fundamentadas nos elementos visuais que compõem uma obra (assunto estudado 

em sala de aula). Compreendo que as discussões museológicas devam começar em sala de 

aula, e posteriormente, se faz necessário levantar mais reflexões sobre a experiência da visita 

no próprio museu e no espaço escolar. Penso o museu como um potencializador de afetos e de 

reflexão para o trabalho educativo em qualquer área do conhecimento.  
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A primeira visita ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC foi no 

dia 29 de agosto. Instituição idealizada pelo professor Martins Filho, em 19612, o MAUC 

possui um importante e variado acervo. São 7 salas de exposições de longa duração: 

Raymundo Cela, Antônio Bandeira, Aldemir Martins, Chico da Silva, Descartes Gadelha, 

Cultura Popular e Sala de Arte Estrangeira. Era a 1ª vez que os alunos do Integrado de 

Química visitavam o MAUC. Eles estavam encantados com o acervo do museu. Para fins 

didáticos é fundamental selecionar um número reduzido de salas temáticas ou exposições. 

Contudo, deixamos os alunos livres no espaço museal para escolherem duas obras para que 

discutíssemos sobre seus afetos e sobre os elementos visuais presentes nas obras. Vale 

lembrar ainda que, embora o Mauc seja próximo espacialmente do IFCE e de muitos cursos 

da UFC, ainda permanece desconhecido de professores e de alunos destas duas instituições. 

Os museus, qualquer que sejam a tipologia, podem ser excelentes espaços educativos 

para aguçarem o olhar do público acerca dos objetos da cultura visual. O papel do museu 

como mediador de conhecimento no que tange a pesquisa, a comunicação, a educação, e, 

principalmente, como lugar para suscitar a reflexão crítica sobre os artefatos artísticos, e os 

modos de como estes são produzidos e consumidos na contemporaneidade. Enfim, o museu 

como fórum de debate, como defendem Chagas (2006); Ramos (2004); Santos (2008); 

Barbosa (2009) e tantos outros autores.  

Foi nesta perspectiva museal que visitamos o MAUC. Os alunos circularam pelo 

espaço museológico em grupos, trocando ideias entre eles diante das obras. Observei essas 

ações naquela manhã no museu. Alguns alunos procuravam a companhia dos meus colegas 

estagiários do IFCE para perguntar sobre as obras. Após esse primeiro momento, fizemos uma 

roda de conversa, na Sala Antônio Bandeira. Foi interessante porque os alunos partilharam 

conosco sobre o que viram e nos perguntaram sobre o acervo, sobre técnicas e temas 

abordados pelos artistas. Nessa sala, a tela “Cidade queimada de Sol” foi uma das obras que 

mais afetou os alunos, pelo tema, pelas cores e pela pincelada abstrata e lírica do artista. É 

                                                
2 Ver: http://www.mauc.ufc.br/historia/historia1.htm 
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importante ressaltar que no Mauc não há mediadores para acompanharem as escolas3. Isto não 

significa que as instituições que dispõem de um setor educativo deem condições efetivas para 

que os educadores de museus tenham clareza da especificidade do que é a mediação 

pedagógica. Além do conhecimento da exposição, o educador/mediador do museu deve saber 

ouvir e dialogar com diferentes públicos. Isto também vale para os curadores de exposições 

que, na maioria das vezes, se distancia do educativo dos museus. Os autores Aranha e Nicolau 

(2013, p.85) discutem sobre a importância da educação nos museus de arte.  

 
A ideia de preservar e expor, em grande volume de mostras e exposições, muitas 
vezes, sobrepõe-se a de educar. As instituições normatizam por meio de teorias, 
curadorias e pesquisa o poder de dirigir o olhar e até o de afirmar o que é boa ou má 
cultura. Esgota-se a capacidade de imaginar um mundo.  

                                                                                                                                 

A Ação Educativa de qualquer instituição museal deve ser provocadora, inquietante, 

que possa suscitar questões para que os visitantes saiam da exposição com reflexões. É nesta 

perspectiva que, Ramos (2004) compreende o espaço museológico.  

Outra experiência museológica, que propusemos no Estágio III, foi à visita ao Espaço 

Cultural Airton Queiroz4, da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Nessa instituição está 

com a exposição: “Coleção Airton Queiroz”, dividida em 5 eixos temáticos. No térreo estão: 

Arte Contemporânea e Abstração. No piso superior estão expostas obras do Brasil Holandês à 

República, Modernismo, além da Presença estrangeira. Para efeitos didáticos enfatizamos a 

nossa atenção nos eixos “Arte Contemporânea” e Abstração. O professor/orientador sugeriu, 

para o 2º bimestre, os Estados da Arte: figurativo, abstrato, concreto, objetual, conceitual, 

tecnológico e Arte performática. Cada estagiário ficou responsável pela mediação de um 

estado. O planejamento seguiu coletivamente, na biblioteca do IFCE, conforme o 1º bimestre, 

todas as sextas após o Estágio. Para essa segunda etapa a avaliação foi pensada numa 

apresentação em grupo acompanhado de trabalho escrito pelo grupo sobre os Estados da Arte, 

participação nas atividades, além do sckatchbook feito pelos os alunos no 1º bimestre, que 

                                                
3 O museu tem um número exíguo de funcionários, não dispõe de um Serviço de Ação Educativa. 
Diferentemente da maioria das instituições museológicas, o horário de funcionamento do MAUC é de segunda a 
sexta das 8:00 às 18:00 horas. 
4 O Espaço possui um Setor Educativo com estudantes de diversos cursos da UNIFOR.   
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tinha como função ser um caderno para as criações dos alunos durante o semestre. Eles 

podiam utilizá-lo para anotações das aulas de artes visuais, escrever textos poéticos, desenhar 

etc.  

No que se refere à visita ao Espaço Cultural, teve duração de 2 horas; o grupo de 

estagiários do IFCE solicitou ao educador do museu que fizesse uma mediação panorâmica 

nas exposições do piso superior, de forma breve, e que enfatizasse mais os eixos: “Arte 

Contemporânea” e “Abstração”, no térreo do Centro Cultural. Fomos acompanhados, em cada 

eixo, por educadores diferentes. Uns são mais reflexivos, outros mais informativos, contudo 

devo ressaltar que, como em alguns eixos passamos rápido não dava mesmo para fazer uma 

mediação reflexiva e provocativa, porque demanda mais tempo. Razão pela qual me oponho 

às visitas panorâmicas5, no caso de um trabalho educativo que exige um tempo maior no 

museu. Contudo, as visitas panorâmicas podem ser adequadas, quando se retorna mais de uma 

vez ao espaço museal para aprofundar um dos eixos ou uma sala temática, a ser estudada no 

espaço escolar.  

A ação crítica reflexiva tão cara a Paulo Freire (1996, p.135) é algo imprescindível 

tanto no espaço escolar, quanto museológico. Esta deve está articulada ao gesto de escutar, 

fundamental no processo de formação de alunos e professores. Para este autor, saber ouvir 

“[...] significa disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à 

fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. [...]. A verdadeira escuta não diminui 

em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me 

posicionar”.   

Uma escuta sensível é um exercício alteritário e educativo que pode e deve ser 

experimentado nas instituições de ensino formal ou não-formal. Tal atitude convida o 

estudante de artes visuais a se posicionar frente às dificuldades do mundo. Ajudam-nos a 

tematizar as diferenças, as relações de poder que se desenham na dinâmica do museu e da sala 

de aula. Lugares de disputas, de conflitos como tantos outros na sociedade.  

                                                
5 Tais visitas podem ser válidas para grupos turísticos cujo tempo está amarrado à empresa de turismo ou a 
outros critérios de visitação.   
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No próximo tópico discutirei os processos de criação de alguns estudantes do Ensino 

Médio sobre Arte da Performance. Vale lembrar ainda que esta arte não estava presente nos 

eixos supracitados do Espaço Cultural Airton Queiroz.  

Arte Performática como um lugar de dizer para os estudantes do Ensino Médio 

 

Como reiterei anteriormente, cada um de nós foi mediador (a) de uma linguagem da 

arte, conforme nossa aproximação com o tema, relacionada as nossas pesquisas ou as nossas 

poéticas. Vale ressaltar que tínhamos um grupo no Facebook com os alunos, no sentido de 

otimizar a comunicação para as atividades. Aproveitei o espaço virtual, considerando o pouco 

tempo que tínhamos. Entretanto, devo dizer que no IFCE tínhamos uma vantagem, isto é, 

ficávamos de 7:30 às 9:30, nas duas aulas seguidas era possível organizarmos o tempo entre 

teoria e prática. Assim, postei no grupo do Facebook (P1 Química). Depois desse horário, 

ficávamos para os planejamentos das aulas. A postagem no grupo lembra que, 

 
[...] Nossa aula na sexta feira é sobre Performance. Por favor, leiam o capitulo 3 
"Arte e vida", do livro Arte em interação. Principalmente, o tópico que fala sobre 
performance. A partir dessa leitura e de outras leituras sobre este assunto, que vocês 
possam ter. Vão pensando nas ideias para fazermos em sala de aula ou pelo pátio do 
IFCE, ou na rua em frente o IFCE, no semáforo, um exercício performático. 
Precisamos organizar bem e otimizar o nosso tempo que é muito pouco. Alguém do 
grupo vai registrar em vídeo do celular, um pequeno vídeo entre 3 ou 5 minutos. 
Levem seus cabos USB para que todos possam ver os vídeos e possamos discutir as 
ideias. Serão formados 5 grupos. [...] Abraço a todos! Até sexta. (FACEBOOK, 14 
de setembro de 2016).  

 

Mesmo propondo saída dos alunos do espaço institucional, nenhum grupo se 

mobilizou para ir à rua. Disponibilizei diversos materiais: tecidos, sacolas de papelão, 

cartolinas, tintas, canetinhas, rede, cordões, etc. Foi interessante a empolgação dos 5 grupos, 

uns ficavam em sala, outros no pátio do IFCE, enquanto idealizavam e discutiam 

animadamente as proposições performativas. Eles fotografavam e filmavam nos seus 

celulares, para depois postarem no grupo. Foi um momento de muito entusiasmo e 

envolvimento durante o processo. As temáticas que apareciam nas ações performáticas eram 

raciais, gênero e consumo. Interessante, entretanto, as primeiras tiveram um tom mais teatral, 

enquanto que o grupo do consumo elaborou uma proposta performática no sentido 
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compreendido nas artes visuais. É necessário dizer que, essas fronteiras tênues entre o teatro e 

a performance foram também mencionadas nas discussões em sala de aula.  

No Brasil as décadas de 1960 e 1970 são marcantes para a performance no campo das 

artes visuais. Segundo Regina Melin (2008, p.9) a performance é “[...] uma categoria sempre 

aberta e sem limites”. É importante ressaltar que, antes já existia performance, no entanto, não 

era considerada uma categoria. Outras denominações eram usadas para o ato de performar. 

Melin (2008, p.22) cita diversos exemplos, dentre eles, as experiências do brasileiro Flávio de 

Carvalho. A primeira delas data de 1931, Procissão do Corpus Christi. Carvalho com um boné 

na cabeça, gesto considerado agressivo e desrespeitoso. A experiência n. 3, realizada em 

1956. O artista propôs um traje Nem Look para o homem tropical brasileiro. Conforme Melin 

trata-se de uma “saia, blusa de mangas fofas, chapéu de organdi com largas abas e meias 

arrastão (MELIN, 2008, p.22). Os alunos do ensino Médio também tiveram acesso essa 

imagem de Flávio de Carvalho.  

Assim, fiz uma exposição dialogada mediada pelas imagens projetadas pelo datashow. 

Pude observar que os estudantes ficaram muito atentos e interessados na Arte da Performance. 

Dentre os artistas apresentados estavam: Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica, Letícia Parente, 

Márcia X, Grupo Fluxus, Allan Kaprow, Ana Mendieta e Marina Abromovic. Esta última foi 

a artista que despertou o maior interesse na turma. A história da performer com Ulay balançou 

o coração das meninas. Aproveitei a colaboração de Glau (estagiária) para passar o vídeo, 

Muralha da China, uma despedida performativa entre o casal de artista.  

Para Santos (2008, p. 15), Abromovic “[...] tornou a performance um experimento 

constante, um espaço de investigação dos limites e das possibilidades do corpo”. A obra 

Rhythm, que compõe uma série da década de 1970, foi mostrada aos alunos, impactando-os, 

provocando-os cada vez mais o interesse pela performer. Vimos ainda dois breves vídeos da 

artista cubana Ana Mendieta.  

Posso dizer que o interesse da turma pelas obras de Abramovic e pela própria 

performer foi visível. Assim, debatemos sobre os limites do corpo na performance, bem como 

as reações das pessoas diante de um corpo performatizado. O corpo como espaço poético, 
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estético e político nas artes visuais encontrou nos estudantes de ensino Médio uma potência 

de dizer, de questionar, enfim, de se expressar performaticamente. 

O segundo momento foi dedicado ao processo artístico, mais demorado porque 

demanda mais tempo para a concepção das ideias para as ações performáticas. Em grupo os 

alunos se organizavam e partilhavam de diversos materiais que levei para que eles pudessem 

criar a partir desses ou de outros, ou simplesmente utilizar o próprio corpo como esse lugar 

que inscreve um dito ou não dito. Destacarei a seguir a experiência performática que me 

pareceu mais potente da turma. O gesto de cobrir a cabeça com uma sacola de loja pode ser 

provocadora de diferentes leituras acerca do mercado capitalista. Observe que nas placas de 

papel nas mãos das alunas, há apelos aos consumidores sobre promoção e etc. Os enunciados 

se dirigem aos interlocutores, no intuito de capturar um olhar perdulário sedento por ofertas. 

Fig. 1. Poéticas performáticas dos estudantes do ensino Médio do IFCE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: da autora 

 

A lógica da sociedade capitalista é criar nas pessoas a necessidade de consumir 

desenfreadamente para aumentar a lucratividade. Neste sentido, Baudrillard (2012, p.172), 

compreende que “(...) os objetos não existem absolutamente com a finalidade de serem 

possuídos e usados, mas sim unicamente como a de serem produzidos e comprados”. Ideias 

que três estudantes do Ensino Médio souberam plasticamente performatizar na sala de aula.  
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Disponibilizei materiais diversos, a partir destes artefatos elas tiveram a liberdade de 

criar, tendo com subsídios apenas uma aula sobre este estado da arte e dicas de leituras que 

pudessem auxiliá-los nos exercícios poéticos. 

Com estas imagens posso inferir que os alunos, quando instigados podem fazer 

trabalhos extraordinários. O corpo como esse lugar de dizer foi potencializador da poética 

desse grupo de estudantes do Ensino Médio do IFCE, que tão bem colocou e tematizou a 

sociedade do descartável criticada por Baudrillard (2012).  

A imagem a seguir mostra o detalhe da performance realizada pelas alunas. Elas 

escreveram nos corpos uma crítica à sociedade de consumo. Códigos de barras, poeticamente 

são desenhados nos seus braços. Uma imagem tão simples, mas tão potente. Aqui reside a 

força expressiva e criadora dessas estudantes.  

 
          Fig. 2. Detalhes dos corpos performáticos das estudantes do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Considerando a obra como um gesto inacabado, Salles (2004, p. 78), discute a 

incompletude de uma obra, seja ela plástica, literária, musical, cinematográfica ou 

performática. A autora diz que: “O artista lida com a obra em estado de permanente 

inacabamento. [...] o inacabado tem um valor dinâmico, na medida em que gera esse processo 
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aproximativo na construção de uma obra especifica e gera outras obras em uma cadeia 

infinita.” Esse inacabamento produz novos modos de invenção na arte.   

Para finalizar, destacarei o sorteio6 dos temas para os alunos prepararem em grupo 

seminários sobre os Estados da Arte.  Fiquei observando como os alunos receberiam o tema 

sorteado. Para a minha felicidade testemunhei quando a equipe da aluna Vanessa foi 

contemplada com a PERFORMANCE. Esta aluna, simplesmente, soltou um grito de alegria 

que fez vibrar a sala inteira. Eu sabia que boa parte da turma tinha ficado afetada pela a Arte 

da Performance, mas essa manifestação de alegria da Vanessa me tocou profundamente, não 

fazia ideia da dimensão afetada. Para Amaral (2008),  

Os significados de uma obra ou ação artística são construídos no encontro entre a 
subjetividade daquele que a propõe e a subjetividade de cada um daqueles que 
ativamente a tomaram para si. No entanto, entre o momento em que a proposição 
começa a tomar forma e o momento em que é ativada, por um e por outro sujeito, 
deve haver um desejo de alcance público. (AMARAL, 2008, p.57). 

 

Fui e fomos alcançados pelo grito de Vanessa; para mim tal gesto foi mais uma 

resposta ao vivido no estágio, em particular, com a Arte Performática. O modo como ela e 

outros foram afetados com as experiências em Artes Visuais são pistas que podem indicar 

novas formas de ver, de ensinar, de fazer pesquisa, e, principalmente de viver a experiência 

artística. Enfim, aqui fica mais um gesto inacabado de dizer, de escrever. Nestas páginas não 

cabe tudo o que vivi, o que vivemos no Estagio Supervisionado do Ensino Médio do IFCE. 

Considerações finais 

A forma como foi pensado o Estágio Supervisionado III – Regência em Ensino Médio, 

do CLAV, no ano de 2016, sob a orientação do professor/artista e pesquisador Herbert Rolim, 

foi importante para a nossa formação de professores de Artes Visuais. Os encontros de 

planejamento e avaliação das aulas constituíram um momento de reflexão sobre o processo 

educativo em arte. O grupo de estagiários/professores apresentou um amadurecimento quantas 

                                                
6 Reservamos o penúltimo dia do estágio para os seminários. O último dia do estágio foi uma exposição 
organizada de forma compartilhada entre estagiários e alunos com a produção de desenhos, pinturas e 
sckatchbooks, dos mesmos.  O local foi no próprio IFCE.  
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às observações críticas que fazíamos as nossas próprias atuações e as atuações dos outros 

colegas, pois cada um compreendia que as observações eram no sentido de fazermos um 

trabalho cada vez melhor. O estágio transcorreu no clima de parceria para a maioria dos 

estagiários, principalmente, entre o grupo feminino. O exercício exotópico do olhar fez deste 

estágio um lugar singular de aprendizagem coletiva.  

Por fim, percebi que os alunos do Integrado de Química do IFCE demonstraram uma 

visão crítica da realidade, foi o que ouvi e vi nos discursos e nas produções artísticas quando 

iam se apresentar para nós e para a turma. Ficou muito evidente esse posicionamento quando 

apresentaram as ações performáticas idealizadas por eles no estágio. Estou certa de que, uma 

mediação pedagógica comprometida com o ensino de artes visuais na escola é imprescindível.  

REFERÊNCIAS 

AMARAL, Lilian. Interterritorialidades: passagens, cartografias e imaginários. In: 
BARBOSA, Ana Mae; AMARAL, Lilian. Interterritorialidade: mídias, contextos e educação. 
(organizadoras). São Paulo: Editora Senac São Paulo: Edições SESC SP, 2008. 

ARANHA, Carmen S.G. e NICOLAU, Evandro. O museu de arte como lugar da educação: 
memória, imaginação e pensamento. In: Espaços de mediação: a arte e seus públicos do 
ensino de Arte Contemporânea em Museus e Instituições Culturais. ARANHA, C. e 
CANTON, K. (Orgs) São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, 2013. 

BAUDRILLARD, Jean. O sistema de objetos. São Paulo: Perspectiva, 2012. (Coleção 
Debates). 

BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural e social. In: Ana Mae Barbosa e Rejane G. 
Coutinho (orgs). Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: editora 
UNESP, 2009, p.13-22. 
 
BARBOSA, Ana Mae e CUNHA, Fernanda Pereira (Orgs).  A Abordagem triangular no 
ensino das artes e culturas visuais. (São Paulo: Cortez,  2010. 

CHAGAS, Mário Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica da 
Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2006. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996.  
 

2004



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e aprendizagem da profissão docente. Brasilia: Liber 
Livro, 2012. (Coleção Formar). 
 
MELIN, Regina. Performance nas artes visuais. Jorge Zahar Ed., 2008. 

RAMOS, Francisco Régis Lopes. A danação do objeto: o museu no ensino de História. 
Chapecó: Argus, 2004. 
 
SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São Paulo – 
FAPESP: Annablume, 2004. 
 
SANTOS, Maria Célia Teixeira Moura. Encontros museológicos: reflexões sobre a 
museologia, a educação e o museu. Rio de Janeiro: Minc/IPHAN/DEMU, 2008. Coleção 
Museu, Memória e Cidadania, 2008. 
 
SANTOS, José Mário Peixoto. Breve histórico da performance “Art Performance” no brasil e 
no mundo. Disponível em http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/ze_mario.pdf. Revista Ohun, 
ano 4, p.1-32. Acesso em: 5 de ago. 2017.  
 
OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Ed. Campus. 24°ed. Rio de Janeiro-RJ. 2004. 
 

2005



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

  

ESTUDO SOBRE A MEDIAÇÃO TEATRAL: CONTRIBUIÇÕES PARA 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE TEATRO  
 

Roberta Cristina Ninin1 - UNESPAR 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
O presente artigo aborda o estudo sobre o conceito da mediação teatral e seus desdobramentos em 
projetos de ação cultural. Projetos de ação cultural que visam à formação de público e de espectadores 
de teatro, realizado por mediadores em formação; por professores de teatro em formação. Como 
exemplo, o projeto de mediação teatral desenvolvido entre a Universidade Estadual do Paraná – 
Campus Curitiba II, a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Cultural de Curitiba tem 
contribuído com a elaboração de modalidades de mediação e procedimentos artísticos e pedagógicos 
em artes cênicas, bem como na formação de futuros docentes. Recentemente pesquisadas no Brasil, 
estas ações contribuem com a expansão do alcance pedagógico teatral ao campo cultural da sociedade, 
ao propor a aproximação do público às criações artísticas. Essa abordagem pedagógica pretende 
enfatizar a construção de uma atitude dialógica e reflexiva com a realidade da obra teatral e, 
consequentemente, com as percepções e concepções que o observador tem sobre o mundo. O projeto, 
ao buscar enxergar e vivenciar a mediação cada vez mais contaminada pelo modo operativo da arte,  
concretiza-se como uma modalidade de criação.   
Palavras-chave: Mediação teatral. Formação de Público. Formação de professores de teatro. 

Introdução 

Ser professor em instituições de ensino formal e informal, no Brasil, tem sido um 

desafio, por vezes, desestimulante perante o quadro de precarização das condições de 

trabalho, de falta de estrutura e da predominância de propostas pedagógicas enrijecidas. Ser 

professor de arte - em especial, de teatro - tanto em instituições educacionais quanto culturais, 

então, evidencia embates pedagógicos diários, em diversos contextos socioeconômicos, frente 

às restrições à vivência da arte, proliferando o campo infértil de reprodução de conteúdos 

rígidos, de supostas técnicas e cópias imitativas como estratégias de transmitir 

conhecimentos. Apesar de trilharmos árduos caminhos e encontrarmos obstáculos, 

influenciados ainda pelo pensamento positivista e pela prática mercadológica da vida e da 

                                                 
1 Doutoranda em Artes Cênicas pela ECA/USP. Atriz e diretora teatral. Professora assistente no curso de 
Licenciatura em Teatro da Universidade Estadual do Paraná – Campus Curitiba II - UNESPAR. Vice-líder no 
Grupo de Pesquisa: Arte, Educação e Formação Continuada - GAEFO/UNESPAR. Coordenadora do Grupo de 
Estudo em Mediação Teatral – GEMT/UNESPAR. E-mail: rocrisninin@yahoo.com.br. 
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arte, caminhar é necessário; enfrentando – poeticamente - essa realidade presente em escolas e 

instituições culturais voltadas a uma visão utilitarista da arte.   

A partir desse pensamento, refletir sobre um processo de formação de professores em 

teatro que contemple a mediação, ou seja, contemple a capacidade de estabelecer pontes 

significativas entre a pedagogia e as artes da cena, tendo em vista o desenvolvimento sensível 

do espectador, são fundamentais. Para tanto, apesar das diversas metodologias de ensino e 

vivências com a linguagem teatral desde a criação do curso de Licenciatura em Artes Cênicas 

no Brasil, nos anos de 1970, vale a pena se debruçar sobre as práticas da mediação teatral e 

suas contribuições para a formação de professores.   

A mediação teatral 

O conceito de mediação teatral vem sendo utilizado no decorrer dos anos de 1990, 

substituindo a noção de animação teatral - termo francês -, a partir de experiências pioneiras 

realizadas na França e na Bélgica, após os anos de 1960 (DESGRANGES, 2003). A noção de 

animação teatral partiu de ações de grupos de teatro mobilizados pelo movimento de 

contracultura nas décadas de 1960 e de 1970, cujo ideal era a arte como instrumento de ação 

cultural voltado à transformação social. Em países europeus, como na Itália, na França, em 

Portugal e na Bélgica, grupos buscavam diminuir a distancia entre a vida teatral e a vida 

social com práticas de animação teatral na escola, sensibilizando crianças e jovens para o 

teatro. Práticas teatrais antes ou depois do espetáculo, visando à desmistificação da máquina 

teatral e a exploração da experiência artística, eram realizadas por meio de jogos e exercícios.  

Deste modo, a mediação teatral – espaço existente entre a concepção da cena e a 

recepção do público, que almeja qualificar a relação do espectador com a obra teatral - 

englobou diferentes etapas, tais como: a produção, a divulgação e a difusão do espetáculo e as 

atividades de formação. Dada essa abrangência do conceito de mediação, Maria Lucia Pupo 

(2011) também salienta a filiação do termo ao modus operandi do ideário da chamada 

democratização cultural, ampliando o acesso do público à arte. E, como ação cultural, 

prevendo a instauração da relação entre a população e a criação artística, é ressaltada a 

necessária consideração do contexto e as circunstâncias em que o público se encontra. Por 
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isso e por mais tantos outros elementos, a mediação teatral começa a tomar formas, 

conceituais e práticas, no Brasil, no início deste século XXI.    

Aprofundando os estudos sobre a mediação, espaço reservado para ampliar e/ou 

estreitar a relação do espectador com a obra de arte, ela se ocupa do processo estético do 

criador e busca interligá-lo ao público, possibilitando o acesso à obra. Seu principal objetivo é 

formar apreciadores capazes de contextualizar a experiência estética proposta pelo artista. A 

mediação é o percurso realizado por intermédio de métodos próprios que permitem ao 

observador perceber a obra dentro das suas múltiplas dimensões formais e interpretativas. Em 

geral, a tarefa é envolvê-lo num processo de leitura da obra de arte. Trata-se de uma operação 

empregada na captura da obra. Dessa maneira, o espectador-leitor, em contato com a obra, é 

convidado a exercitar suas capacidades imaginativas e o pensamento divergente 

(DESGRANGES, 2003).  

A mediação, portanto, não se restringe à ação de colocar o público diante da obra e 

preenchê-lo de informações sobre o contexto histórico e dados da biografia do artista. A 

proposta é envolver o apreciador numa jornada entre a história misteriosa da produção de uma 

obra e o curso de suas interpretações, sem perder a materialidade da própria obra, que se 

apresenta diante do espectador. E, quando nos referimos à mediação teatral, estamos tratando 

do diálogo entre a encenação e o público.  

Nesse encontro, o público é, a todo o momento, instigado a jogar e construir o sentido 

da cena. Em face disso, a mediação deve ser inquietante e aberta às variadas possibilidades de 

sentidos, de associações com o momento do evento teatral e posteriormente a esse momento.  

É fundamental que a mediação com a obra teatral seja pautada no diálogo com a produção, 

que possibilite a elaboração de interrogações, de uma atitude dialógica com a peça. A 

mediação teatral deve ser capaz de tornar o processo de leitura da encenação uma atividade 

que seja investigativa e prazerosa ao público.  

Uma possível proposta de mediação, por exemplo, poderia incluir ações didáticas que 

envolvam a preparação do público para assistir ao espetáculo ou questões acerca da 

experiência da ida ao teatro. Podem-se propor, também, criações cênicas ou estudos teóricos 

que deem conta do entendimento ou das sensações dos espectadores após a assistência da 

peça. Esses procedimentos envolvem uma pedagogia própria voltada para processos 
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destinados à leitura da obra teatral. Essa leitura não se limita aos textos dramáticos, mas à 

leitura de textos cênicos. 

Constituem parte integrante do texto cênico o cenário, os figurinos, os adereços, a 

maquiagem, o som (voz, música e sonoplastia), o material gestual, a luz e todos os outros 

elementos que venham compor a cena. Assim, a proposta de leitura do texto cênico significa 

leitura da cena teatral. A mediação teatral, desse modo, centraliza sua ação pedagógica no 

olhar do espectador, sobre a materialidade do espaço cênico, desenvolvendo métodos que 

possibilitem reconstruir a rede de significantes que estruturaram a encenação, valendo-se de 

múltiplas possibilidades de interpretações e de sentidos para quem vê. Dentro dessa 

pedagogia, pretende-se enfatizar a construção de uma atitude dialógica e reflexiva com a 

realidade da obra teatral e, consequentemente, com as percepções e concepções que o 

observador tem sobre o mundo.  

Recentemente pesquisada no Brasil, estas ações contribuem com a expansão do 

alcance pedagógico teatral ao campo cultural da sociedade, ao propor a aproximação do 

público às criações artísticas. Essa aproximação ocorre, por vezes, pela intersecção das 

instâncias institucionais da educação e da cultura, via políticas públicas. Observa-se que a 

escola, tanto nos países europeus como no Brasil, tem sido visada como importante 

mediadora entre crianças/jovens/adultos e o teatro, proporcionando o primeiro contato desses 

com as artes da cena.  

Por isso, como já explanado anteriormente, não é de se estranhar que, após as 

iniciativas espontaneístas de artistas e grupos, tenha ocorrido o envolvimento de órgãos 

governamentais e institucionais para efetivação de projetos de mediação teatral. Alguns 

exemplos são: a Maison du Geste et de l’Image - MGI [Casa do Gesto e da Imagem] (1983-), 

em Paris, que, entre outros fomentos, é subsidiada pela prefeitura, e o projeto Formação de 

Público (2001-2004), em São Paulo, subsidiado também pela prefeitura. Ambos com intuito 

de promover o encontro entre o universo da escola e o dos criadores.  

Maria Lúcia Pupo expõe que: “diretamente vinculado à perspectiva de uma política 

cultural, o conceito de mediação diz respeito a ações deliberadas tendo em vista intermediar a 

relação entre o indivíduo e a obra artística” (2015, p.54). E, em se tratando das artes da cena, a 

autora complementa que ações de mediação geralmente são nomeadas de “formação de 
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espetador” ou “formação de público”, diferenciando-os segundo seus objetivos: o primeiro, 

focado no aspecto subjetivo da relação entre o indivíduo e a obra e, o segundo, em ações que 

visem o conjunto dos fruidores e a expectativa da sua ampliação quantitativa.  

 

A formação de professores de teatro e/ou de mediadores teatrais  

Motivado pela experiência de São Paulo, o projeto Formação de Público em Teatro – 

Encontros Artísticos e Pedagógicos entre a Universidade Estadual do Paraná – Campus 

Curitiba II (UNESPAR), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Cultural 

de Curitiba (FCC) é um projeto de mediação teatral que procura construir pontes entre a 

escola e a produção teatral curitibana, desde 2015.  

Estudantes universitários, do curso de Licenciatura em Teatro da UNESPAR, junto a 

seus professores, da disciplina Projeto de Investigação em Teatro Educação (PINTE)2, têm 

elaborado e coordenado projetos de mediação, atuando como mediadores teatrais nas escolas 

da rede municipal de ensino e nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba/PR. Com esse 

projeto, buscou-se a aproximação entre as instituições  - escola, setor público de cultura e 

universidade - enquanto fértil terreno de experimentação de modalidades de mediação, 

contribuindo para o estreitamento de laços entre as artes da cena e a pedagogia, 

proporcionando práticas pedagógicas que reflitam a atuação do professor/ mediador no 

contexto cultural contemporâneo.  

Para o desenvolvimento do projeto citado foram realizadas as seguintes ações: acesso 

físico ao teatro, sob a responsabilidade da FCC; participação de espectadores oriundos das 

turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas municipais, sob a responsabilidade 

da SME; e acesso à linguagem teatral, sob a responsabilidade da UNESPAR. Assim, coube 

aos graduandos em teatro, coordenados pelos seus professores, a elaboração de procedimentos 

pedagógicos e a organização de encontros artísticos, vivenciados entre professores e alunos da 

rede municipal de ensino e os artistas da cidade.  

Para exemplificar, no ano de 2015, o projeto se concentrou no bairro do Boqueirão, 

localizado a sudoeste de Curitiba, e foram compreendidas tais ações: 

                                                 
2 Disciplina compreendida no 3º ano do curso de Licenciatura em Teatro da UNESPAR. 
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1. Graduandos em teatro (mediadores) e seus professores da UNESPAR 

assistiram ao espetáculo, escolhido pela FCC via edital municipal. Após o 

espetáculo, participaram de um bate-papo com os artistas; 

2. Os mediadores e professores da UNESPAR analisaram o espetáculo e 

elaboraram jogos teatrais a partir dos elementos da cena, por eles 

evidenciados;  

3. Os mediadores e professores da UNESPAR realizaram jogos teatrais junto aos 

professores e coordenadores da regional de educação e cultura; 

4. Os mediadores e professores da UNESPAR foram às escolas realizar jogos 

teatrais junto aos professores e alunos da EJA;  

5. Os mediadores e professores da UNESPAR e os alunos da EJA assistiram ao 

espetáculo juntos e, após seu término, os mediadores organizaram uma 

conversa entre artistas e espectadores; 

6. Os mediadores e professores da UNESPAR elaboraram outros jogos teatrais 

para o retorno às escolas; 

7. Os mediadores e professores da UNESPAR retornaram às escolas e realizaram 

os jogos teatrais junto aos professores e alunos da EJA;  

8. Os mediadores e professores da UNESPAR avaliaram as ações e sua 

contribuição para o projeto de investigação em teatro educação, desenvolvido 

durante a disciplina PINTE, na universidade. 

 

Sobre esse trabalho realizado, coletivamente, interessante retomar as análises das 

vivências da MGI, enquanto intersecção entre a escola e a produção teatral de Paris, 

registradas por Maria Lúcia Pupo. Pois, professores e estudantes universitários também 

buscaram “tomar consciência de sua própria sensibilidade artística”, conduzindo “uma 

investigação que tenha um sentido nítido para o grupo” (PUPO, 2011, p.115). Extremamente 

instigante foi planejar e atuar de modo associado, um modo que ainda precisa ser mais 

investigado na formação e atuação de professores de teatro. Sobre esse modo associado, Pupo 

comenta: 
Atuar de modo associado não é um desafio corriqueiro, nem para artistas, nem para 
docentes. Para que uma verdadeira atuação em parceria aconteça é indispensável que 

2011



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
cada um seja capaz de apreender plenamente o ponto de vista do outro; é só quando 
as competências e olhares se cruzam que a aliança se torna efetiva. Ela implica, 
entre outras disponibilidades, a de ser capaz de se despir de certezas já conquistadas 
e se dispor a uma aventura inédita. (2011, p.121).  
 

Outra possibilidade de estudo presente nessa trajetória do projeto Formação de 

Público em Teatro foi relacionar a função do mediador teatral ao do agente cultural, tendo em 

vista que o agente “serve ao indivíduo, sensibilizando-o para a criação e dando-lhe as armas 

para repelir a dominação cultural” (COELHO, 2001, p.67). Sobre a importante posição 

ocupada pelo agente cultural, disserta Teixeira Coelho:  

Ele está no centro de um cruzamento ligando diversas figuras normalmente 
afastadas umas das outras: a arte, o artista, a coletividade, o indivíduo e os recursos 
econômicos (ou fontes financiadoras, como o Estado ou a iniciativa privada, que não 
produzem a cultura diretamente mas detêm o poder de torná-la realidade). Isto 
significa que através do agente cultural a arte se porá em contato com o indivíduo, 
ou a comunidade (e o inverso, de modo particular) assim como a comunidade 
alcançará os recursos necessários para uma certa prática cultural. (2001, p.66-67). 

 
Estar no centro do cruzamento entre os espectadores da EJA e o espetáculo teatral foi 

o lugar de investigação dos estudantes do curso de Licenciatura em Teatro da UNESPAR, os 

mediadores teatrais em formação.  

Se compreendermos a educação, neste caso, como ação cultural, é importante 

atentarmo-nos na diferenciação que o professor Teixeira Coelho (2001) estabelece entre ação 

e fabricação de cultura. Enquanto a fabricação produz um objeto, tendo um início e um fim 

determinado, a ação gera um processo com início armado e sem fim especificado. Sem 

autoritarismo, dirigismo ou paternalismo (2001, p.14), Coelho defende a ação cultural em 

simbiose com o modelo operativo da arte: libertário e questionador. Ele percebe a 

contribuição do teatro para a ação cultural, no que concerne a promoção da 

 
[...] consciência do eu (a consciência do equipamento pessoal, dos sentidos 
humanos, do próprio corpo no espaço, da própria subjetividade), a consciência do 
coletivo (a noção da existência do outro, a partilha de ideias e bens), a consciência 
do entorno (consciência das coisas, das relações estabelecidas pelas coisas entre si e 
entre elas e o próprio corpo e os outros corpos). (2001, p.91).      
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Vale ressaltar que a abordagem social da cultura, neste projeto, procurou distanciar-se 

de “ações messiânicas” ou liberais em relação ao objeto artístico/cultural. Pretendeu-se 

preocupar-se mais com o público, com os espectadores teatrais em formação que entram em 

contato com as artes da cena do que com a rentabilidade econômica e pseudo-humanística de 

projetos ocos. A responsabilidade de pensar projetos que coordenem as atividades oriundas 

das diversas instâncias em conexão - universidade, cultura, educação – fortaleceu a ação 

cultural. E, partindo desse princípio, se o teatro contribui para a ação cultural, é possível 

pensar princípios do agente cultural que contribuam com a formação do mediador teatral, 

afinal, “o agente cultural será um profissional capaz de entender os mecanismos da atuação 

em grupo que possibilitem a esse grupo o exercício da criatividade [...] e capaz de conhecer a 

natureza e possibilidades das linguagens e equipamentos culturais de que se servirá” 

(COELHO, 2001, p.57), equacionando sua própria presença e intervenção no grupo. O agente 

cultural é uma equipe, e a ação cultural, uma atividade interdisciplinar (2001, p.68). 

 

Considerações   

 O conceito de mediação teatral, entendida como “toda e qualquer ação que se 

interponha, situando-se no espaço existente entre o palco e a plateia, buscando possibilitar ou 

qualificar a relação do espectador com a obra teatral" (DESGRANGES, 2003, p. 65), no caso 

específico do projeto de formação de público e mediação teatral em Curitiba, pode ser 

expandido para além do acesso físico e da viabilização da ida do público ao teatro por meio da 

difusão das produções e disponibilização de transportes. O acesso ao terreno da linguagem 

teatral, por meio das mediações realizadas pelos mediadores/graduandos em teatro, 

possibilitou trabalhar com as individualidades dos espectadores das escolas, com suas 

subjetividades; sentimentos e sentidos acerca da obra teatral e do mundo.  

 Desde o ano de 2015, em parceria com coordenadores pedagógicos da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e com coordenadores regionais de cultura da Fundação 

Cultural de Curitiba (FCC) têm ocorrido ações que culminaram no projeto de mediação teatral 

descrito neste artigo. Tem sido experimentado que cada instância – a acadêmica, a 

educacional e a cultural – seja responsável por uma determinada parcela para que o projeto 
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aconteça: a universidade proporciona os mediadores, a FCC, os espetáculos e espaços 

culturais e, a escola, o público: os professores e alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).  

 A partir da tríade: mediador, obra teatral e público, um percurso de exploração de 

modalidades da mediação teatral tem sido elaborado pelos estudantes da Licenciatura em 

Teatro, durante a disciplina PINTE da UNESPAR, orientados pelos seus professores a 

provocar uma aproximação do espectador à obra teatral por meio do jogo.   

O projeto tem percorrido anseios de compartilhar a reflexão sobre meios e modos de 

produção teatral, possibilitando efetivar o ato do espectador como um ato artístico; de 

construir uma relação necessária entre a educação, a cultura e a arte, via Fundação Cultural, 

Secretaria de Educação e Universidade. Com tal característica, é almejado que este projeto 

colabore com a expansão investigativa da pedagogia do teatro, em consonância com a 

exploração de possibilidades de mediação teatral para além de leituras de obras artísticas, 

contribuindo para a formação de professores em teatro. O projeto, ao buscar enxergar e 

vivenciar a mediação cada vez mais contaminada pelo modo operativo da arte, concretiza-se 

como uma modalidade de criação.    
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EVENTOS CULTURAIS E O ENSINO NO BRASIL: CRITICA SOBRE 
CULTURA E ARTE COMO LÓGICA PARA APRENDIZAGEM  

 
Leonardo Luigi Perotto1 

Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-1 
 
Resumo 
O presente artigo visa debater qual o lugar dos eventos culturais que são vinculados aos meios 
educacionais brasileiros e o sentido que é dado a eles, no que afetam em nossa formação pessoal e 
como atuam no imaginário e na experiência dos indivíduos. Esse questionamento surge desde uma 
perspectiva pós-moderna em relação aos conceitos sobre cultura e arte, condicionados cada vez mais 
aos meios educacionais como uma ideia constante de positividade cultural, como proposta para 
auxiliar a mudar a perspectiva individual dos atores sociais fornecendo-lhes critérios benéficos para 
definir rumos pertinentes a suas vidas. Neste artigo, debato o esvaziamento de sentido dos eventos 
culturais perpetrados na educação brasileira a partir do conceito de “beneficio cultural”, tanto em nível 
acadêmico quanto escolar, visando propor uma discussão sobre o lugar da cultura e da arte para nós, 
artistas e educadores, que estamos inseridos nestes meios. O artigo apresenta-se divido em duas 
seções: a primeira refere-se as mudanças gerais sobre os conteúdos culturais e os deslocamentos sobre 
a noção de cultura a partir do enfoque dicotômico entre o moderno e o pós-moderno, seus 
desdobramentos, o hibridismo cultural e a multiculturalidade. A segunda refere-se a mudança dos 
conteúdos artísticos e a ressignificação das novas criações a respeito do nosso atual momento 
contemporâneo, adentrando a influencia cotidiana da comunicação e das tecnologias nos nossos 
modos de ver a arte como práticas de manutenção de um status quo, donde ao invés de produzir ações 
de autonomia critica e reflexividade percorrem caminhos inversos de dominação e subalternidade, 
assim como conectam os eventos culturais como uma forma de domesticação dos nossos modos de ver 
e pensar tanto a arte quanto a cultura.  
Palavras-chave: Eventos Culturais. Arte. Cultura. 

Introdução 

Qual o significado que damos a nossa experiência individual quando da assistência a 

eventos culturais2 realizados em ambientes educacionais ou acadêmicos? Qual é a real 

necessidade que acreditamos existir quando inserimos este tipo de evento em tais ambientes, 

já que muitas vezes sua dinâmica condiz mais como uma ação de entretenimento e de conexão 

entre suas diferentes sessões, ao invés de promover uma ação condutora e pertinente de debate 

e reflexão sobre nossa própria condição social e cultural? Inicio o presente artigo com estas 

                                                
1 Professor e artista, ministra aulas de música no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho em Palmas/TO. 
Atualmente está terminando seu doutorado em Artes e Educação pela Universidad de Barcelona/ESP com apoio 
instituicional Capes. 
2 Utilizo durante o texto o termo “evento cultural” de forma genérica para significar qualquer tipo de ação que 
tenha uma mesma intenção enquanto apresentação artística/cultural  – seja “realização artística”, “programação 
artística”, “programação cultural”, “atividade cultural”, etc. – com o propósito de unificar seus diversos sentidos 
de acordo com uma única nomenclatura para uma melhor organização da escrita.  
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duas perguntas para direcionar algumas reflexões e dúvidas que venho conjecturando a partir 

de meu posicionamento como educador e artista, pertinentes aos processos alusivos as 

concepções que damos aos eventos culturais realizados nos meios educacionais brasileiros - 

tanto em seus marcos de discussão lúdica sobre os conceitos de arte e cultura, assim como de 

seus marcos de discussão políticos, econômicos e da vida cotidiana em geral.  

Faço este questionamento inicial por sentir a necessidade de propor um debate sobre 

qual o real lugar e a necessidade que nós, educadores e artistas ligados as redes de ensino, 

vemos ao promover eventos culturais específicos dentro das programações de caráter 

educacional, seja em congressos, encontros multidisciplinares ou seminários acadêmicos, 

assim como na realidade cotidiana e interna das escolas e universidades. Percebo que muitas 

vezes tais eventos se tornam ações que assumem um caráter meramente recreacional e de 

entretenimento, uma categoria condizente como um tipo de marketing cultural da instituição 

promotora ao invés de uma ação de agencia e adequação pertinentes com o objetivo geral 

pretendido pelo evento em si. Perfaço tal afirmação pois observo quando da oportunidade em 

assistir a tais eventos que estes cada vez mais carecem de sentido, sofrendo um esvaziando 

constante sobre a discussão de qual é o lugar da cultura e da arte na sociedade e, 

principalmente, seu lugar no âmbito do ensino em seus diferentes níveis.  

Mas porque exatamente este tipo de fenômeno acontece e porque há uma demanda 

constante por este tipo de evento? Creio que existam dois motivos característicos para isso, o 

primeiro seria uma crescente situação de alienação e despreparo crítico dos atores envolvidos 

nas instituições de ensino, configurada pela estrutura hierárquica das escolas junto a 

disposição de currículos articulados de forma fechada, que visam trabalhar conteúdos técnicos 

para preparar seus alunos para o mercado do trabalho em detrimento de conciliar um esforço 

critico com intuito em dar autonomia ao individuo, preparando-lhe para uma condição mais 

abrangente e digna da prática cidadã. O segundo ponto é a uma questão relativa a agenda 

politica de diferentes instituições de ensino que estão conectadas a conceitos 

neoconservadores, assim como a empresários e políticos de um novo modelo de direita que 

tem como objetivo “fornecer condições educacionais que acreditam ser necessárias tanto para 

aumentar a competitividade internacional, o lucro e a disciplina tanto quanto para nos fazer 

retornar a um passado romantizado do lar, da família e da escola ideais” (APPLE, p.183, 

2007).  
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Neste sentido, o intuito das instituições de ensino ao utilizar eventos culturais em seus 

programas de ensino acaba se tornando mais como uma forma de validar ou reafirmar valores 

morais do que necessariamente construir ou diferenciar estes valores, pois evitam desenvolver 

leituras distintas e críticas como forma de reciclar constantemente determinadas verdades 

culturais cotidianas e imediatas. Na verdade, de acordo com esta nova agenda politica, os 

eventos culturais terminam por se tornar ações condicionantes, pois atuam como formas de 

padronização e de subordinação aos modos de ver e de ser no mundo em combinação com 

discursos neoliberais e capitalistas.    

Por isso acredito que seja primordial e necessário o constante debate sobre o lugar da 

cultura em nossa sociedade e, principalmente, de como a trabalhamos e a contextualizamos 

nos meios de ensino, tendo em conta a existência das inúmeras formas expressivas que 

existem atualmente, da condição subjetiva de cada individuo e da representação do eu 

vinculados as diferentes noções de arte e cultura que vivenciamos invariavelmente. 

Justamente o que me instiga a escrever o presente artigo é a possibilidade de vislumbrar 

caminhos de conexão entre os processos de aprendizado, nossas condutas de discussão crítica 

e autônoma aliadas aos inúmeros processos culturais recorrentes, indo além da dicotomia 

entre o “bom” ou “ruim”, mas sim, em direção ao encontro da arte e dos conceitos de cultura 

enquanto dispositivos de debate e de produção reflexiva.  

A partir desta imagem introdutória sobre o lugar dos eventos culturais nos eixos 

educacionais, proponho um debate sobre a necessidade e a real intenção que pretendemos 

divulgar a respeito de cultura e da arte; o que elas representam simbolicamente sobre nós 

como sujeitos culturais e políticos; e como nós, educadores e alunos, estamos localizados no 

meio de tudo isso de acordo com os deslocamentos e transformações pós-modernas que 

vivemos. O artigo apresenta-se divido em duas seções: a primeira refere-se as mudanças 

gerais sobre os conteúdos culturais e os deslocamentos sobre a noção de cultura a partir do 

enfoque dicotômico entre o moderno e o pós-moderno, seus desdobramentos, o hibridismo e a 

multiculturalidade (BURKE, 2008; CANCLINI, 2011; COELHO, 2006; EAGLETON, 2005; 

WAGNER, 2012; JAMESON, 2006; LYON, 2009; HALL 2006); na segunda parte abordo a 

mudança dos conteúdos artísticos e a ressignificação das novas criações a respeito do nosso 

atual momento contemporâneo, adentrando a influencia cotidiana da comunicação e das 

tecnologias nos nossos modos de ver a arte como práticas de manutenção de um status quo, 
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donde ao invés de produzir ações de autonomia critica e reflexividade percorrem caminhos 

inversos de dominação e subalternidade, assim como nos fazem conectar aos eventos culturais 

como uma maneira de domesticação dos nossos modos de ver pensar a arte e a cultura 

(WILLIANS, 1982; LARROSA, 2016; CERTEAU, 2014; CANCLINI, 2009; 2011; APPLE, 

2001, 2005; FERRANDO, 2012; BORRIAUD, 2009a, 2009b; CAUQUELIN, 2005; BURKE, 

2008). 

O sentido da Cultura entre o Moderno e o Pós-moderno: critica e problemática  

Na atualidade, como exatamente definimos o conceito de cultura e como o pensamos a 

respeito? Antes de entrar na questão sobre a agencia dos eventos culturais nos círculos de 

ensino, é necessário que façamos uma pequena reflexão sobre as derivas que a palavra cultura 

vem assumindo na atualidade, pois o próprio termo é utilizado de múltiplas maneiras e 

significa tantas coisas diferentes que, muitas vezes, se transforma em uma postura corriqueira 

para significar múltiplas ações ou modos de fazer que não se situam como algo de cunho 

estritamente “cultural” (em seu sentido de conexão a um lugar em específico), mas como um 

tipo de comportamento cultural ligado a um conceito mais consumista e globalizado de 

cultura. É necessário sublinhar que a ideia de cultura que advinha da referencia entre homem 

e natureza, posteriormente entre o homem, espirito e seus costumes, foi se transformando e 

atualmente se encontra fragmentado de acordo com a efemeridade e a condição de consumo 

itinerante de qualquer realidade cultural de hoje em dia – condicionantes contemporâneas 

ligadas a produção imediata de necessidades e desejos; da combinação do cenário urbano 

como âmbito de mudanças culturais e, por último, da conexão da cultura de consumo 

relacionada com hábitos culturais mais tradicionais e generalistas, como a arte ou a religião 

(LYON, 2009).     

De acordo a esta efemeridade, nosso hábitos e modos de ver o mundo vão se 

adequando e mudando de acordo com que os tempos solicitam. Nossos “comportamentos 

culturais” se segmentam em inúmeros outros, se contaminam, se hibridizam, dispondo-se em 

diversas ações de maneira genérica e incorporadas a diferentes ritos sociais, sejam elas ações 

artísticas ou procedimentos comuns ao dia a dia, que ao mesmo tempo podem se colidir ou 

sugerir diferentes tipos de condutas que se configuram de acordo aos modos de consumo, mas 

que solicitam novos desígnios de transformação e reestruturação (BURKE, 2008; CERTEAU, 
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2014). O que quero dizer é que a palavra cultura, dentro deste enfoque, abarca tantas e 

diversas condutas baixo seu próprio rótulo que mesmo não havendo uma proximidade entre 

estas ações, ou mesmo representando processos completamente antagônicos, elas se 

encontram como procedimentos formadores, simbólicos e representativos de nossos hábitos 

atuais que, consequentemente, orientam novos juízos e direcionam nossa racionalidade social 

de acordo a estas novas condicionantes culturais.   

Tais condutas podem ser assinaladas como espectros culturais que mesmo que 

diferentes, nos significam de alguma forma, dando sentido as diferentes ações que realizamos 

ou cultivamos cotidianamente, gostando delas ou não. Entre um concerto de punk rock ou um 

culto evangélico; entre a navegação na internet em busca de sites pornôs ou para postar na 

rede o vídeo do último churrasco com os amigos; entre a compra de uma roupa ou de uma 

arma de fogo, entre se divertir em uma boate com ambiente sertanejo ou simplesmente em 

beber uma cerveja no bar da esquina; o que relacionam todas estas ações são suas 

condicionantes culturais que envolvem hábitos que designam algum tipo de atuação frente aos 

outros, ações que flutuam de acordo com um tipo de funcionalidade ou “conhecimento 

explicito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contexto 

específicos” (EAGLETON, 2005, p.55). Estas ações situadas são condizentes com aquilo que 

pretendemos assumir como hábitos que nos representam, que faz com que interajamos com 

grupos dispersos que tenham ou não haver com nossas diferentes intenções e de acordo com 

aquilo que queremos incorporar a nossa realidade cotidiana (GOFFMAN, 2006).   

Além disso, estas maneiras de agir estão condicionadas também ao sentido que damos 

a relação com os outros, ou seja, da nossa relação com a alteridade. Me refiro as nossas 

atividades rituais em contato com outras pessoas, das necessidades referentes ao entendimento 

do sistema de diferenças que nos constituem socialmente, assim como nas formas de pensar 

os sujeitos de acordo com a sua relação intima com aquilo que não é ele ou que já não o é 

mais (AUGÈ, 2014). Aliado a este contexto, se configuram também um mundo 

desmaterializado, onde todas as pessoas se tornam consumidores de um pouco de tudo, que 

vivenciam e experimentam espaços efêmeros e virtuais constantemente conectados graças as 

vias tecnológicas, ajudando (ou não) a resignificar nossos sentidos, nossos modos de estar no 

mundo e nossa representatividade social, de maneira a criar outros rumos para nossas 

experiências ante o sensível: nos tornamos seres que recriamos e reproduzimos coisas, de 
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maneira transformada e carregada de diversas informações em constante mudança 

(BORRIAUD, 2009; CERTEAU, 2014).  

Por isso, na atualidade, a palavra cultura é um termo que apresenta em seu cerne uma 

desestabilização que se expande desde sua condição de manutenção de hábitos até seu 

deslocamento e reestruturação de hábitos, incorporando novas ações e mecanismos que se 

mesclam junto a conceitos sobre a globalização, a tecnologia, hibridismos culturais e a 

multiculturalidade pós-moderna (BURKE, 2008; CANCLINI, 2011). Como sublinha Clifford 

Geertz (2006), o termo cultura se situa como um espaço de transições temporais daquilo que 

simboliza e representa o homem, que vai desde a construção de sua imagem junto a um 

conceito de unicidade com a natureza, compartindo uma status uniforme de acordo com o 

conceito anterior dado pelas ciências naturais. Com o passar dos tempos históricos, seus 

lugares de atuação se modificam e vão em direção a outros níveis de complexidade, onde os 

indivíduos reivindicam seu espaço enquanto seres pensantes e criadores, que solicitam seu 

lugar no mundo porque o vão modificando constantemente (conceito tal qual vem solicitar 

mais tarde a antropologia e as ciências sociais modernas).  

De acordo com a perspectiva de Geertz, o homem, desde seus primórdios entre sua 

relação inequívoca com a natureza, junto as mudanças seculares que vão alterando seus 

modos de ver e de atuar, vai demonstrando uma crescente complexidade que forçosamente 

readéqua constantemente a palavra cultura. Para Willians (1981), o principio do conceito de 

cultura antes do século XVII, designa um processo dinâmico que poderia ser descrito desde o 

cultivo de grãos ou da própria alimentação de animais, passando ao cultivo ativo da mente 

humana como um marco maior de ações e ideias. Neste eixo evolutivo, a partir do final do 

século XVIII, a palavra cultura passa a designar toda uma configuração ou generalização 

referente ao espirito humano, abarcando todo o modo de vida de um povo em particular. Ou 

seja, o conceito de cultura está intimamente ligado as formas de ver, sentir, pensar e agir de 

determinados povos, comunidades especificas, urbes, territórios geográficos, cidades e 

determinadas nações, refletindo credos e modos de enxergar a realidade em conformidade 

com o estado das coisas, ou seja, de acordo com as formas que o coletivo vai se moldando e 

construindo sua visão peculiar de sentir e de ser no mundo.  

Na antropologia, entre o final do séc. XIX e inicio do séc. XX (no inicio do período 

moderno), o fenômeno da cultura começa a ser estudado de acordo com este prisma, 
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considerado o fenômeno do homem, seu corpo, sua evolução, suas origens, seus instrumentos, 

artes ou grupos, como informações e características que formam parte de um mosaico maior, 

de um padrão geral ou de um todo. Para enfatizar este fato e nomear este fenômeno, os 

antropólogos utilizam a palavra cultura como desígnio especifico para esta condição 

(WAGNER, 2012). Ou seja, a cultura poder-se-ia dizer que é tudo aquilo que designa ou 

representa algo sobre nós, o homem, os indivíduos, os atores sociais, e todas as ações que 

desenvolvemos de acordo com o período histórico em que estamos vivendo –  vale dizer que, 

logicamente, este conceito não é visto com unanimidade por todos os teóricos.   

Por enquanto esta condição nos basta para fazer a seguinte pergunta: aonde se 

configura o conceito de cultura no atual momento em que vivemos? É justamente a passagem 

entre o período moderno para o pós-moderno que conforma o período de mudança e, de certa 

maneira, de instabilidade em relação ao que vivenciamos no presente. Para Lyon (2009), o 

período chamado de pós-moderno possui diversas contradições em seu próprio cerne, 

iniciando pelo seu próprio nome. A pós-modernidade é precisamente o debate sobre 

diferentes elementos que surgem no período moderno, mas que por diversas condições e 

movimentações sociais desprendem e solicitam novas posturas e atitudes. Como cita Jameson 

(2006), existe diversas condições para o surgimento deste novo período histórico: primeiro é o 

agenciamento de novas modalidades de ler os fatos e a ruptura com as formas culturais 

estabelecidas durante a modernidade; segundo seria a abolição de fronteiras e separações 

essenciais entre a dita “alta” cultura e as culturas de massas e populares; e por último, o 

surgimento de uma periodização, cuja função é correlacionar o  

 
“(...) surgimento de novos aspectos formais na cultura com o surgimento de um 
novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica – o que é frequentemente 
chamado de (...) modernização, sociedade de consumos pós-industrial, de sociedade 
de mídia e espetáculo, ou ainda, de capitalismo multinacional” (JAMESON, 2006, 
p.20).      

 

Nesta última condição é que se enquadra as maiores práticas e transformações do 

período pós-moderno, porque é onde se deslocam os conceitos sobre a imagem do homem, 

seu lugar de vida e o papel da cultura na politica mundial. Este ensamblado de ações se 

concretiza porque, na metade do século XX, haviam estruturas macro culturais que 

demarcavam limites globais, mantendo os diferentes povos e culturas afastadas e ao mesmo 
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tempo unidas por suas próprias diferenças: eram as ideologias politicas (principalmente a de 

esquerda), a religião e a economia. As ideologias mantinham dois blocos hegemônicos 

opostos, o bloco comunista e o bloco capitalista; no ocidente a religião assegurava valores 

morais, políticos e sociais através de esquemas interpretativos da vida; e a economia 

sustentava um caminho de manutenção de bens e de qualidade de vida para ao menos uma 

parcela da sociedade que as possuía acesso (COELHO, 2008). Com o desmantelamento do 

bloco comunista e as novas definições do lugar da esquerda no mundo, assim como a continua 

corrosão dos critérios religiosos no ocidente e a crescente exploração consumista mundial, 

baseada em propostas econômicas que definem novos rumos neocoloniais de acordo com os 

agendamentos de determinados setores da sociedade, tende-se a pensar atualmente na cultura 

como uma espécie de tábua de salvação para o grande pacto do tecido social.   

 
“E assim, de um momento histórico em que a cultura era sobretudo um campo de 
conflito (até o final da segunda guerra mundial e, depois, remanescentemente, até o 
final da guerra fria), e de um outro momento (mais breve no século XX) quando a 
cultura foi vista como instrumento ocasional e descompromissado de 
desenvolvimento espiritual aleatório – complementar ou suplementar de outros 
desenvolvimentos – passou-se a uma etapa em que a cultura é considerada, de modo 
geral, apenas em sua positividade cultural. A cultura tudo pode, e tudo pode de bom 
no e para “o social”: a cultura combateria a violência no interior da sociedade e 
promoveria o desenvolvimento econômico, (...) portanto a cultura seria a mola 
predileta da inclusão social e do preparo do bom cidadão para o desenvolvimento do 
país” (COELHO, 2008, p.10).     

 

Neste sentido, Coelho aponta para uma espécie de domesticação da cultura, no sentido 

de excluir de sua chancela uma forma oposta, um confronto que se “opere entre seu alegado 

principio interior e algo que o contrarie” (COELHO, 2008, p.10). O que o autor sintetiza com 

isso é a necessidade inevitável de um oposto a cultura, no sentido de fricções e novas 

possibilidades perspectivas de enfrentamento que possibilitem formar outras perspectivas de 

pensamento, tornando-se possível um elo de discussão e de criação entre diferentes níveis 

para assinalar pontos que possibilitem vislumbrar o lugar da cultura em nossas vidas.   

Evento cultural, arte e cultura na educação: aonde os conceitos se encontram? 

Onde a arte se encontra no meio do conceito de cultura, e qual seu elo com os eventos 

culturais nos meios de ensino? Se nos processos modernos a arte era vinculada a vanguardas e 

propostas que conectavam o tema nacionalista e territorial como uma forma de demarcação 
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cultural (vide as obras musicais de Heitor Villa-Lobos ou mesmo do russo Dmitri 

Shostakovich indexados a rotina politica de seus países de nascimento), é possível ver que tais 

condicionantes já não se confirmam na atualidade. A arte, como outros processos culturais, 

foi se transformando e sendo incorporada de modo efetivo pelos diferentes nichos da indústria 

cultural, como um movimento volátil e constante de informação e entretenimento. Essa 

quebra nas barreiras entre o que seria considerado popular ou erudito, provoca novos tipos de 

propostas criativas, que possuem debates mais aprimorados sobre o que estamos vivenciando, 

por outro lado propõe novos vínculos com segmentos midiáticos perpetuados pelo consumo 

cultural e não ao seu uso cultural3 (uma agenda constantemente problemática nos meios 

educacionais atuais).        

Quando a discussão sobre arte se amplia em direção as produções artísticas pós-

modernas, estes princípios acabam ficando ainda mais difusos, já que rompe-se com vários 

conceitos perpetrados pelo ideal modernista de existência de dicotomias e padrões, 

apresentando uma amplitude de ideias que se colidem, criam e recriam potencialidades 

estéticas que descontroem conceitos sobre a plenitude das coisas e trabalham sobre as 

considerações do efêmero, do simulacro, da cópia e da repetição e citação desfigurada; ações 

que de certa maneira representam a destituição dos lugares e das coisas entre os indivíduos e 

seus relacionamentos com o mundo (CAUQUELIN, 2005; JAMESON, 2006; BORRIAUD, 

2009A, 2009B; BAUDRILLARD, 2012). Principalmente porque a arte contemporânea 

apresenta eixos de discussão alicerçados sobre o conceito do transitório, de um patrimônio 

cultural não físico e constantemente deslocado, onde muitas vezes mostram sentidos 

contraditórios ou realidades violentas e inconstantes, permitindo que os objetos se 

transformam em ideias, que estas ideias possam criar conceitos e estes, por suas vez, deêm 

suporte a artes concebidas para durarem brevemente, ou ações e performances que apenas 

devam ficar na memoria da audiência e continuar na memoria dos indivíduos (FERRANDO, 

2012; KAPROW, 2007).  

Neste sentido, é possível observar que muitos eventos culturais perfazem uma ideia 

referente as tradições performáticas da dança, do teatro e da música, vinculando propostas 
                                                
3 Como diz Teixeira Coelho (2008, p.18), “o que de fato diferencia o uso cultural do consumo cultural é que no 
uso a coisa de cultura é interiorizada e transformada em substancia vitalizadoraem virtude de algum metabolismo 
de seu receptor, (…) enquanto o consumo marca-se por um contato epidermico entre receptor e coisa cultural, 
contato mediante o qual a coisa de cultura desliza pela superficie do receptor sem afetá-lo interiormente seja 
como for e é em seguida eliminada”. 
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românticas ou modernas como base em seus desígnios técnicos, ou mesmo da produção 

artística popular baseada em critérios subjetivos de “arte de boa qualidade”, ou critérios 

técnicos das formas de tocar um instrumento, como a bossa nova ou jazz, excluindo-se 

músicas populares como o brega, o sertanejo ou o punk que condizem e falam de 

determinadas realidades sociais consideradas marginalizadas e de formação cultural de classes 

menos instruídas, por exemplo. 

A grande causa disso é a consequente domesticação da cultura (COELHO, 2008) e a 

constante comutação entre arte e os meios informacionais/comunicacionais, graças aos seus 

vínculos com os meios de consumo (CAUQUELIN, 2005). Esta domesticação a que se refere 

Coelho é justamente a condição de extrema positividade que a cultura toma no centro da 

sociedade, como se tudo que necessariamente tenha o nome “cultura” seja bom o suficiente 

para mudar as coisas para um norte positivo. Até porque há diversos tipos de adventos 

culturais, de hábitos e rituais incorporados na sociedade, que não possuem em seu cerne um 

movimento de positividade, mas que são gerados pelo convívio e contato entre as pessoas. A 

cultura da exploração sexual ou da escravidão ainda é uma prática contundente nos dias de 

hoje, julgada de diferentes formas na sociedade ocidental mas em contínuo exercício de forma 

ilícita, por exemplo. Como mesmo cita Coelho (2008, p.12), “(...) a cultura ferve como um 

magma de ambiguidades, contradições e paradoxos”.  

Dentro estes paradoxos, a arte é uma das formas que mais apresenta rupturas neste 

sentido, pois consegue filtrar diversas formas expressivas as mesclando com formatos digitais 

e novas técnicas tecnológicas, assim como reciclando formatos como a pintura ou desenho de 

acordo com o que vivenciamos atualmente. O contato direto com estas diferentes formas 

expressivas e núcleos de criação permite que aja uma difusão exacerbada entre seu uso 

cultural e seu consumo cultural, permitindo que cada vez mais aja confusões entre a 

diferenciação de diferentes propostas expressivas. Em tais casos, se amplia a rede de produção 

de bens artísticos e sua distribuição, evidenciando um pensamento menos aprofundado sobre 

sua própria prática e uma confusão entre sentido técnico e sentido expressivo, vulgarizando  

seu lugar em um mundo carregado de informações e dispersões artísticas.       

Conclusão como proposta de debate 
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Acredito que os conceitos sobre arte e cultura, em seus contextos educacionais, 

deveriam seguir uma premissa como agentes de mudança, de autonomia e transformação, 

como uma condição comum ao conceito de capital cultural dos sujeitos. Mesmo que tais 

eventos tenham premissas calcadas em formas de consumo ou exemplos baseados em 

amostras caracteristicamente espetaculares, é necessário discutir e compreender quais 

mecanismos que se encontram por detrás deste tipo de construção, para onde elas direcionam 

nossos sentidos e o que eventos deste tipo pressupõe sobre nossa condição sociocultural em 

âmbito educacional. Esta afirmação se dá porque, de alguma maneira, existem propósitos e 

experiências por detrás destas mostras que se podem ser debatidas e assumidas como uma 

predisposição de abertura para outros nichos de criação, porque desde nossa condição 

essencial de consumidores nós não apenas consumimos, mas também transformamos estas 

informações e a devolvemos aos nossos lugares de vivência como uma ação modificada ou 

uma ideia transformada (CERTEAU, 2014; CANCLINI, 2011; BURKE, 2008).   

É necessário focar sobre três aspectos básicos – recepção, autonomia crítica e 

transformação – para suprir determinadas faltas em relação ao lugar de debate sobre arte e 

cultura nos ambientes educacionais. Esta falta pode levar muitas vezes as comunidades 

educacionais a inserir os eventos culturais como válvula de escape mais por uma necessidade 

pontual de mostrar algo, de “mostrar cultura” no seu sentido positivo, ao invés de realizar 

uma amostragem mais característica e direcionada sobre a significância dos processos 

artísticos e dos processos culturais, para além do entretenimento. É necessário investigar os 

organismos sociais que existem na origem da criação artística e no processo de consumo da 

cultura em seus distintos nichos sociais, para situar com maior amadurecimento sobre 

discussões neste amago, indo em direção a uma reflexão mais profunda sobre nossas 

condições de vida, nossas rotinas diárias, a assim analisar incômodas questões politicas, 

econômicas e educacionais que influenciam nossas vidas e relacionamentos (COELHO, 

2008).    

 

REFERÊNCIAS 
 
APPLE, Michael. O quê os pós-modernistas esquecem: capital cultural e conhecimento 
oficial. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; GENTILI, Pablo (Orgs.). Neoliberalismo, Qualidade 
Total e Educação. p.179-203. Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 2007.     
 

2025



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
AUGÈ, Marc. El Sentido de los Otros: actualidad de la antropología. Barcelona- ESP: 
Editora Paidós, 2014.  
 
BAUDRILLARD, Jean. Cultura y Simulacro. 12ª edição. Barcelona – ESP: Editora Kairós, 
2012. 
 
BORRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo – SP: Martins Fontes, 2009a. 
 
BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. São Leopoldo –RS: Editora da Unisinos, 2008. 
 
CANCLINI, Nestor García. Cultura Híbridas. 04ª edição. São Paulo: Editora USP, 2011.  
 
CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea: uma introdução. São Paulo – SP: Martins 
Fontes. 2005. 
 
CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer. 21ª edição. Petrópolis – 
RJ: Editora Vozes, 2014. 
 
COELHO, Teixeira. A Cultura e seu Contrário: cultura, arte e política pós-2001. São 
Paulo – SP: Iluminuras / Itaú Cultural, 2008. 
 
EAGLETON, Terry. A Ideia de Cultura. São Paulo - SP: Editora da UNESP, 2005. 
 
FERRANDO, Bartolomé. Arte y Cotidianidad hacia la Transformación de la Vida en 
Arte. Madrid - ESP: Ediciones Ardora, 2012.  
 
GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Barcelona – ESP: Gedisa Editorial, 
2006.  
 
GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: los marcos de la experiencia. Madrid – ESP: CIS –  
Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI editores, 2006 
 
JAMESON, Fredric. A Virada Cultural: reflexões sobre o pós-modernismo. Rio de Janeiro 
– RJ: Civilização Brasileira, 2006.  
 
LYON, David. Postmodernidad. 02ª edição. Madrid – ESP: Alianza Editorial, 2009. 
 
WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. São Paulo – SP: Cosac Naify, 2012.   
 
WILLIANS, Raymond. Cultura: sociologia de la comunicación y del arte. Barcelona – 
ESP: Ediciones Paidós, 1981. 

2026



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

  

EXPERENCIAR TEATRO: REFLEXÕES DE UMA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Vanessa Caldeira Leite1 - UFPel 

Naylson Rodrigues Costa 2 - UFPel 
 

Grupo de Trabalho de Ensino 
 
Resumo 
O texto aborda sobre o Projeto de Extensão Vivências Teatrais em Escolas, da Universidade Federal 
de Pelotas. O projeto está no seu primeiro ano de trabalho e vem inserindo a linguagem teatral no 
cotidiano de adolescentes dos anos finais do ensino fundamental, em uma escola pública de Pedro 
Osório, uma cidade do sul do estado gaúcho, vizinha de Pelotas, sede da universidade. As reflexões a 
seguir abordam um breve contexto histórico do município de Pedro Osório e da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Getúlio Vargas. Busca-se compartilhar a importância de experienciar teatro na 
escola através de algumas reflexões sobre o trabalho desenvolvido com os alunos e apresenta-se as 
metodologias usadas no processo de aprendizagem, por meio de oficinas de iniciação teatral realizadas 
pelo projeto. As brincadeiras, os jogos tradicionais, os jogos teatrais, as improvisações, os jogos 
dramáticos, são metodologias usadas a partir de referenciais como Viola Spolin, Ricardo Japiassu, 
Olga Reverbel e Augusto Boal, que ajudam a desenvolver o aprendizado em teatro, e para além dele, 
pois como na vida, as brincadeiras e os jogos abarcam dentro da ludicidade questões problemas, 
convívio com as diferenças e com as regras, colaborando numa melhor compreensão de como lidar 
com as situações do dia-a-dia. E busca-se também proporcionar momentos de descontração, sem 
rótulos, onde o jogo e a brincadeira são o foco, para que os alunos entendam que o princípio da 
linguagem e do fazer teatral parte da espontaneidade gerada pelo jogo. 
Palavras-chave: Teatro. Ensino Fundamental. Pedagogias do teatro. 

Introdução 

Com este artigo pretende-se apresentar uma proposta de ensino de teatro, através de 

oficinas em contra turno, em uma escola pública de uma cidade do interior do estado do Rio 

Grande do Sul, com alunos dos anos finais do ensino fundamental. As aulas de teatro 

acontecem semanalmente através de oficinas vinculadas ao projeto de extensão Vivências 

Teatrais em Escolas, do Curso de Teatro-Licenciatura, da Universidade Federal de Pelotas e 

conta com três alunos licenciandos do curso, sendo um aluno bolsista de extensão e dois 

alunos voluntários.  

                                                 
1 Doutora em Educação pela UFPel. Professora adjunta no curso de Teatro-Licenciatura, do Centro de Artes da 
Universidade Federal de Pelotas bolsista - UFPel. Vice-líder e pesquisadora no Grupo de Estudos sobre teatro, 
Educação e Práxis Social – GETEPS/UFPEL. Coordenadora do Projeto de Extensão Vivências Teatrais em 
Escolas. E-mail: leite.vanessa@hotmail.com. 
2 Acadêmico do Curso de Teatro-Licenciatura, da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Bolsista do Projeto 
de Extensão Vivências Teatrais em Escolas. E-mail: naayrodrigues15@gmail.com. 

2027



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Destacam-se algumas percepções e reflexões sobre os avanços e desafios de ensinar 

teatro para crianças e adolescentes, carentes de uma cultura teatral, de ver e de fazer teatro, 

que pode ser apontada como uma característica do contexto social em que a escola e a cidade 

se encontram. 

Para tanto, o artigo está organizado em duas seções nas quais discorre-se, 

primeiramente, sobre o contexto da escola e da cidade onde acontece o projeto, suas 

características sociais e culturais. Num segundo momento, trata-se da dinâmica do projeto, 

das aulas de teatro, das escolhas metodológicas, dos avanços percebidos e dos desafios a 

serem superados, trazendo as percepções dos alunos ministrantes levantadas a partir das rodas 

de conversas que ocorrem ao final de cada encontro e coletadas também através dos relatórios 

diários feito pelo licenciando, bolsista do projeto. 

 

O contexto do projeto 

Pedro Osório, outrora denominada Olimpo é um pequeno município gaúcho 

constituído às margens do Rio Piratini (Torres, 2014), situado na região sul do estado do Rio 

Grande do Sul, a 357 Km de distância da capital gaúcha. Hoje o território (antiga vila 

Olimpo) tem uma área de 603,9 Km2 e possui 8.191 habitantes e já foi disputada entre os 

portugueses e espanhóis. A expansão da ferrovia Rio Grande-Bagé no final do século XIX foi 

fundamental para o surgimento da cidade, possibilitando o povoado desenvolver-se 

econômica, social e culturalmente. Tem sua economia baseada principalmente na 

agropecuária e comércio. Em 1959 emancipou-se das cidades de Arroio Grande e Canguçu, e 

em 1996, Cerrito que era uma parte da cidade de Pedro Osório – dividido pelo rio Piratini, 

possuía de um lado a vila Olimpo, de outro a vila Cerrito – emancipou-se, formando duas 

cidades, separadas apenas por uma ponte sobre o rio Piratini. 

Embora sendo duas cidades, Pedro Osório e Cerrito, a rotina de ambos os moradores 

permanece a mesma de quando era apenas uma cidade. Algumas pessoas trabalham em um 

município e residem no outro, e as duas comunidades participam dos mesmos eventos 

culturais e compartilham das mesmas dificuldades econômicas e sociais. Devido às poucas 

oportunidades de empregos, muitos jovens saem da cidade em busca de trabalho, outros 

viajam diariamente para trabalhar em outras cidades vizinhas. As possibilidades de trabalho 
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existentes estão no comércio, nos serviços gerais, na construção civil, nas lavouras de soja e 

arroz, nas olarias e serviços públicos. Isso porque a cidade deixou de se desenvolver 

economicamente devido às três grandes cheias do rio Piratini e o desativamento da estação 

ferroviária, após a queda da ponte do trem, no ano de 1982, durante uma enchente 

avassaladora. Era um município cheio de movimentação cultural, atraia artistas dos arredores 

e regiões, fazendo com que assim surgissem pontos de encontros sociais. Torres (2014) em 

sua pesquisa nos relata que:  
 
Entretanto, quase toda essa movimentação cultural se perdeu. Os cinemas fecharam 
as portas e a população ficou sem um teatro para apreciar seus artistas locais e 
visitantes, atividades tão necessárias às denominadas “trocas culturais”. (TORRES, 
2014, p. 57) 
 

   Por outro lado, destaca Leite (2013, p.38) que nesta cidade, “existe um meio 

artístico-cultural muito especial, fruto do trabalho de algumas pessoas que se unem e buscam 

movimentos artísticos para a população, pois as políticas públicas não conseguem garantir 

esse acesso”. A autora ainda cita personagens interessantes da cidade, como por exemplo, o 

professor Nelson Abott de Freitas, que foi crítico de arte e responsável pelos Salões de Arte 

de Pelotas (de 1977 a 1981), desenvolveu um trabalho de educação estética e sensível, durante 

sua carreira docente na área de Letras, marcando toda uma geração de pessoas que com ele 

conviveram e que permaneceram na cidade envolvidos com a arte. 

Também é interessante destacar a pessoa do frentista Santana, apaixonado pela arte e 

considerado um fenômeno pela sua bagagem cultural e musical. Responsável por promover 

na cidade há mais 20 anos recitais musicais, que vão do erudito ao popular. “Faz assim a 

cidade ser palco de muitos espetáculos, de diferentes manifestações artísticas, com apoio de 

amigos, mas sem faturar nada” (Leite, 2013, p.39). Enfim, uma cidade com muito potencial 

para as artes, com pessoas da comunidade envolvidas em mostras culturais e festivais, que são 

efêmeros, como, por exemplo, para citar apenas alguns eventos, o irreverente o Pedrostock, o 

Terra & Cor da Canção Nativa, a Semana Internacional de Arte, e são representativos do 

interesse dos cidadãos pedrosorenses pelas artes. 

Entendendo o contexto histórico e cultural do município de Pedro Osório, torna-se 

claro que, embora com muitas potencialidades, ainda falta uma cultura de acesso às diferentes 

manifestações de arte, de modo sistemático e financiado pelo poder público, de modo a 
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garantir uma política de promoção e incentivo para as artes, principalmente, em se tratando do 

público jovem, crianças e adolescentes que carecem de espaços culturais e de lazer, para 

apreciação e criação artística. Oliveira (2013) aponta que: 
 
As escolas devem ter como prioridade a promoção do conhecimento que liberte a 
pessoa da condição do não conhecer, do não saber e, especialmente, da ausência do 
aprender, por depender da estrutura social da qual faz parte, isto é, de sua realidade 
cotidiana. (OLIVEIRA, 2013, p.6). 
 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas é uma instituição que vem 

cumprindo um papel fundamental para com a comunidade. Fundada em 27 de abril de 1960, 

teve sua origem numa pequena “brizoleta”, que eram escolas padronizadas, com uma 

arquitetura simples em madeira e projetadas para atender às necessidades educacionais no 

interior do Rio Grande do Sul, durante o governo de Leonel Brizola (1959-1963), por isso o 

apelido dado para o modelo de escola, “brizoleta”. Com o crescente número de matrículas, 

levou-se à necessidade de ampliação da sua estrutura. Sendo assim, diversas modificações 

foram realizadas ao longo do tempo no mesmo prédio. Porém, a prefeitura construiu uma 

nova sede, sendo a maior escola do município, e seu novo prédio foi inaugurado em 30 de 

dezembro de 2014. A escola atende cerca de 283 alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º 

anos, com um quadro de 42 funcionários. A comunidade do bairro Brasília, onde localiza-se a 

escola, orgulha-se da estrutura, da história e do papel social que a escola exerce, apoiando e 

participando de todas as atividades. 

A instituição vem recebendo oficinas de iniciação teatral todas as semanas no período 

vespertino, ou seja, no contra turno das aulas curriculares, com alunos do 6º ao 9º anos, 

através do Projeto de Extensão Vivências Teatrais em Escolas. Em entrevista sobre o 

surgimento desta parceria, a professora de artes da escola, Fernanda, que trabalha na 

instituição há 11 anos nos conta que:  
 
Por ser professora de artes visuais entendo que o aluno deve ter contato com as 
outras linguagens artísticas (teatro, dança e música) para experimentar, conhecer e 
desenvolver as capacidades de percepção, sensibilização e autoconhecimento. Não 
possuindo habilitação, e não havendo oferta de vagas para professores de teatro, até 
o momento, no município, minha busca é que a E.M.E.F. Getúlio Vargas 
oportunizasse aos alunos essa experiência através de oficinas teatrais. Neste ano, 
com sobra de carga horária devido à redução de matrículas e a troca da direção da 
escola, surgiu o convite da escola em desenvolver um projeto de teatro na escola. 
Surgiu então a necessidade de buscar a parceria da universidade e assim ofertar um 
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trabalho de qualidade e que tem como prioridade o desenvolvimento de um ser 
sensível, evitando distorções sobre o teatro na escola. (Fernanda, 2017, entrevista). 
 

A fala da professora faz pensar sobre a importância de se ter em cada escola um 

professor formado especificamente em cada linguagem artística, artes visuais, música, teatro e 

dança, conforme os PCN (Brasil, 1998) apresentam. Este ideal de escola, defendido pelo 

movimento da Arte-Educação e pelos professores da área de arte, a exemplo de Koudela 

(2002), que permite ao aluno perpassar e aprender as diferentes linguagens da arte com 

professores específicos, ainda não se concretizou na maioria das escolas públicas, como é o 

caso desta escola. A professora formada em artes visuais, percebe a necessidade de 

desenvolver-se um trabalho com o teatro e procura a universidade para formar esta parceria. 

Parceria por que todos aprendem neste movimento: os alunos da escola que são o foco 

principal da aprendizagem; as professoras responsáveis pelo projeto, que acompanham todos 

os encontros; os ministrantes das oficinas que estão estudando para serem professores de 

teatro; e a coordenadora do projeto, que vai ao encontro das realidades escolares para repensar 

suas práticas na formação de professores. 

 

O projeto Vivências Teatrais: uma possibilidade de experienciar teatro 

O projeto de extensão ora apresentado nasce do desejo de agregar e de desenvolver as 

potencialidades criativas e expressivas de crianças, adolescentes e jovens da educação básica. 

Destaca-se também a intenção de despertar o gosto pelas artes em geral e, mais 

especificamente, apresentar a linguagem cênica como uma possibilidade de criação artística e 

fruição estética. E ainda, busca-se contribuir com a formação de indivíduos mais críticos, 

reflexivos, participativos e comprometidos com a sua autoformação. 

   Entende-se que mesmo existindo uma demanda e uma carência de professores 

habilitados para o ensino de teatro nas escolas de educação básica, pois poucos são os 

concursos públicos para essa área em Pelotas e região, o projeto não pretende substituir a 

figura do professor contratado para tal fim, ou seja, para atuar na escola em turno regular e, 

portanto, atuamos em contra turno. Justifica-se que a presença de projetos de extensão como 

esse, podem gerar o interesse e a demanda para concursos públicos nas secretarias municipais 

de educação, para garantir o ensino de teatro como uma disciplina ministrada por 

2031



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

profissionais licenciados para tal fim. Reforça-se que o objetivo do projeto também é de abrir 

espaços para que surjam oportunidades de trabalho formal na escola, inserindo a disciplina de 

teatro no currículo.   

Para iniciar o projeto, a escola recebeu a visita dos oficineiros, com a finalidade de 

divulgar e convidar os alunos e alunas dos anos finais do ensino fundamental a embarcarem 

nesta nova experiência de fazer teatro na escola. Também foi um momento de conhecer a 

realidade da escola, os espaços, as turmas, os professores e funcionários. 

As oficinas são planejadas a partir de diferentes metodologias para o ensino de teatro, 

tais como: jogos tradicionais, com base nos estudos de Tizuko Kischimoto (1993), jogos de 

improvisação e jogos teatrais, com base em Viola Spolin (2005) e Ricardo Japiassu (2011), 

jogos dramáticos, com base em Olga Reverbel (1989), exercícios de alongamento, 

aquecimento e relaxamento corporal, com base em Augusto Boal (2004), exercícios de 

expressão corporal e vocal, com base em Beuttenmüller e Laport (1974). Procura-se manter 

certa rotina de trabalho, de modo a facilitar a adaptação e o entendimento dessas atividades, 

uma vez que não faz parte do currículo o ensino de teatro.  

Tem-se então, primeiramente, a preparação do corpo com exercícios de alongamentos 

físicos e jogos de aquecimento corporal com brincadeiras e jogos tradicionais, tais como: 

“pega-pega” com suas variações; “morto-vivo”, substituindo a movimentação tradicional 

(vivo- em pé, morto-agachado) por movimentos que levam ao alongamento corporal (vivo- 

em pé com braços esticados para cima; morto- mãos no chão, sem dobrar os joelhos), 

estimulando a agilidade, o condicionamento físico, a coordenação motora, a atenção, a 

concentração e a expressão corporal.  

Os jogos tradicionais já compõem o repertório de brincadeiras conhecidos pelos 

alunos e são muito importantes para se introduzir a linguagem do fazer teatral criando 

possibilidades e situações para se conhecer melhor o grupo, pois permitem o senso de 

cooperação, de atenção às regras do jogo, por serem “atividades de aquecimento físico ou 

direcionadas unicamente para o fortalecimento da noção de cooperação”. (JAPIASSU, 2011, 

p 80). E ainda, os jogos tradicionais compõem a cultura popular e guardam a produção de um 

povo, em determinado período histórico, conforme apresenta Kischimoto (1993), os jogos 

tradicionais, assim como a cultura popular, estão sempre em transformação, incorporam 
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criações anônimas e passam de geração em geração pela oralidade, de modo que não se 

conhece a origem desses jogos. Esses jogos, já conhecidos pelos alunos, além de serem 

prazerosos, os ajudam a entrarem em sintonia enquanto grupo e preparam para o foco no jogo, 

nas regras, desencadeiam no corpo o estado de atenção e prontidão, condições necessárias 

para a prática teatral. 

Posteriormente, são trabalhados os jogos com o foco na sensibilização, consciência 

corporal, concentração e confiança em grupo. Trazemos, a título de exemplificação, a série de 

caminhadas, proposta por Boal (2004):  

As caminhadas no espaço, em que o grupo anda aleatoriamente pelo espaço da sala, 

respondendo a estímulos, como: caminhar preenchendo e buscando um total equilíbrio do 

espaço; caminhar e parar em estátua, observando se estão deixando espaços vazios e sem 

equilíbrio; caminhar em dupla, ligados a uma determinada parte do corpo; caminhar sendo 

puxado por alguma parte do corpo. Caminhadas com estímulos sensoriais, com diferentes 

ritmos e movimentos, para desconstruir estereótipos e desmecanizar os corpos. Segundo Boal 

(2004, p.102): “mudar nossa maneira de andar nos faz ativar certas estruturas musculares 

pouco utilizadas e nos torna mais conscientes do nosso próprio corpo e de suas 

potencialidades”. 

Os jogos teatrais, obra de Viola Spolin (2005), também são explorados pelo projeto, 

por ser uma metodologia de ensino do teatro muito eficaz para grupos de adolescentes. Esta 

metodologia trata de um processo de aprendizagem teatral, por meio de jogos de regras e da 

representação corporal consciente, através da fisicalização, contrária a dramatização como 

mera imitação ou cópia. Traz prazer desenvolvendo habilidades e capacidade de entendimento 

para lidar e resolver inúmeras situações problemas, através do Ponto de Concentração, e de 

perguntas como: QUEM?, ONDE?, O QUE? a ser improvisado pelos alunos, após um acordo 

no grupo, para resolver o problema cenicamente. O aluno aprende com a sua ação corporal os 

elementos constitutivos da linguagem teatral, personagem, espaço e ação dramática, por 

exemplo, além de torna-lo mais seguro em relação ao jogo, as regras e ao trabalho em grupo. 

Isso por que o ato de experiência estará desenvolvendo sua expressão criativa, através 

resolução de problemas colocados pelo próprio jogo teatral proposto pelo professor. 
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 Um exemplo: Jogo da bola (SPOLIN, 2005, p. 57): “Primeiro, o grupo decide sobre o 

tamanho da bola e, depois, os membros jogam a bola de um para o outro no palco. Uma vez 

começando o jogo, o professor-diretor dirá que a bola terá vários pesos”.  O jogo teatral, por 

princípio, se utiliza da imaginação para fisicalizar e demonstrar através da ação, o tamanho e 

o peso da bola que recebem. Esse jogo, além de desenvolver habilidades cênicas utilizando-se 

de uma nova linguagem através do corpo, também cria uma atmosfera de concentração 

simultânea a uma descontração. No início eles mostraram-se tímidos e sem muita criatividade 

em relação a fisicalização da bola, mas, conforme o jogo foi desenrolando, a turma foi 

entendendo e buscando a concentração o que levou a explorarem a criatividade através da 

imaginação e apresentarem diferentes tipos de bolas, com pesos e tamanhos variados, desde 

bolinha de gude, até bola de boliche. 

Durante a improvisação dos jogos teatrais é necessário concentrar-se na ação do 

colega, observando a força que o mesmo utilizava e também concentrar-se para “pegar essa 

bola” e definir seu tamanho. Porém, a descontração surge justamente dessa interação, por 

exemplo, através de alguma movimentação extra cotidiana feita por algum participante que 

causava estranhamento nos demais. Ao final do jogo, a avaliação é feita pela plateia que 

assistiu o grupo de jogadores, na tentativa de compreender se foi resolvido cenicamente o 

problema inicial, mostrado com o gesto corporal e não contado através da fala. 

O encerramento das aulas se dá com relaxamento corporal, quando normalmente é 

utilizado música instrumental tranquila e diferentes estímulos narrativos para levá-los à 

lugares tranquilos através da imaginação. Também utiliza-se da sensibilização e percepção do 

corpo como forma de relaxamento, para ficarem conectados com o momento presente. Esta 

atividade acontece quando os jogos propostos exigem um maior desgaste de energia. 

Observa-se entre o grupo que alguns sentem dificuldade em manter-se deitado e em silêncio 

por muito tempo. Outra parte do grupo já consegue se entregar e relaxar com a proposta, 

sendo possível notar através de pequenos movimentos corporais (na ponta dos dedos das 

mãos, por exemplo) e nas expressões faciais, a partir dos estímulos repassados, que eles estão 

concentrados e a imaginação está sendo mobilizada, de modo que toda a energia do corpo está 

concentrado no aqui e no agora. Por tratar-se de crianças e adolescentes, percebe-se que nem 
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sempre eles conseguem atingir uma concentração total para o relaxamento, por isso tem-se 

repetido este momento em todos os encontros, entrando na rotina de trabalho. 

Após o relaxamento, propõe-se o círculo de discussão, “nele, apresenta-se os 

protocolos referentes às sessões anteriores e discutem-se as descobertas realizadas pelo grupo 

com as práticas dos jogos teatrais” (JAPIASSU. 2001, P.71). Ao final de cada aula, um aluno 

leva consigo o protocolo, chamado de “diário de bordo coletivo” para que cada um possa 

registrar de maneira livre, as sensações e impressões a respeito do que foi vivenciado no 

encontro.  O diário escrito pelos alunos é um registro aonde cada um conta a sua experiência 

da forma como desejar, seja com um desenho, escrevendo ou com colagens. Eles relatam 

subjetivamente a impressão que tiveram das aulas, da dinâmica e didática dos professores.  

No decorrer deste processo percebe-se que o grupo tem reagido positivamente ao 

diário, mas existe uma dificuldade para se expressarem além da forma de escrita. Nos três 

primeiros círculos de discussão e apresentação do diário, a timidez não permitiu que os 

autores lessem as suas impressões sobre a aula anterior. Com o incentivo dos ministrantes, 

após estas primeiras conversas, os alunos, autores do diário, têm lido ou mostrado ao grupo 

sua produção a respeito das oficinas, sem medo de apresentar seus registros. Os oficineiros 

buscam sempre estimular os alunos a expressarem de diversas formas, não apenas com texto 

escrito, o que de fato não tem ocorrido. 
 

Fig. 1. Oficina com alunos da escola, atividade de caminhadas. 

 
Fonte: Professora responsável pelo projeto na escola. 
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Fig. 2. Oficina com alunos da escola, círculo de discussão. 

 
Fonte: Professora responsável pelo projeto na escola. 

Considerações finais    

A partir das experiências particulares de cada um no grupo, foi possível avaliar o 

processo e direcionar caminhos. Mesmo sendo um projeto inicial, foi possível perceber 

pequenos avanços em relação a timidez e a oxigenação gerada nos corredores e sala de aula 

em relação aos encontros. A figura 2 mostra que os alunos já conseguem se desligar dos seus 

celulares, o que é bastante representativo desta avaliação positiva. 

  Após dois meses de oficina fez-se uma roda inicial de conversa, para avaliação do 

percurso seguido até o momento. Perguntou-se aos alunos o que estavam achando do projeto 

de extensão e o que esperavam do projeto no decorrer dos próximos encontros. As respostas 

vieram também em forma de perguntas: – “Para que serve o teatro? Para quê teatro? Por que 

fazer teatro?” Surpreendidos com os questionamentos, de imediato replicou-se a eles as 

mesmas perguntas.  Algumas respostas foram surgindo: – “Expressar-se, perder a vergonha, 

convívio com as pessoas, trabalho, respeito, melhorar os ossos e as articulações”. Tentou-se, 

da melhor maneira, responder as perguntas dizendo que o teatro é uma importante ferramenta 

de aprendizado para a autoformação de cada um deles e que no decorrer dos próximos 

encontros vivenciariam tal prática focando no processo. A roda de conversa rendeu ainda 

mais, conversou-se sobre a relação entre cinema, televisão e teatro, demonstrando que a 

televisão e suas teledramaturgias são as principais referências que os alunos têm sobre teatro, 
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demonstrando a necessidade de proporcionar-se uma atividade de recepção teatral, seja indo 

com o grupo ao teatro, ou levando teatro para a escola. 

O ensino de teatro, abordado pelos PCN-Arte propõe três eixos norteadores: o 

produzir, o contextualizar e o apreciar. Este terceiro eixo, a apreciação estética é fundamental 

para ampliação do repertório cultural do alunos, a partir da recepção de espetáculos de 

qualidade. Entendendo-se tal importância, os ministrantes da oficina mapearam os espetáculos 

que estavam sendo produzidos e realizados no município de Pelotas e proporcionaram uma 

atividade de recepção teatral, com a ida destes alunos da escola até a cidade de Pelotas, para 

assistirem o espetáculo teatral: “Dona Frida”, da Cia. de Teatro Você Sabe Quem, grupo de 

teatro independente, com atores e atrizes egressos do curso de Teatro. Foi um momento muito 

rico de aprendizagem sobre a arte teatral. 

Percebe-se que os jovens de Pedro Osório são sensíveis e sonhadores, carregam um 

olhar ingênuo e curioso sobre o mundo, se entregam aos jogos, as brincadeiras sem medo de 

se arriscar. Após quatro meses de oficinas identifica-se avanços gerados pelo processo, tais 

como: a busca pela concentração e a relação com o espaço total, parcial e pessoal, a qualidade 

de movimentos desmecanizados e na tentativa de anular estereótipos, o entendimento ágil das 

atividades sugeridas, deixando de lado a timidez, possibilitando assim uma entrega total aos 

jogos propostos. A continuidade do projeto, é duplamente importante, pois os  professores de 

teatro em formação continuarão aprendendo e se qualificando com a experiência e os alunos 

da escola ampliarão ainda mais a sensibilidade, a criação, a autonomia e a autoexpressão.   

 Acreditamos que experienciar teatro é uma prática pedagógica poderosa, que através 

do jogo, da brincadeira propicia ferramentas importantes para a formação desses jovens, 

tornando-se um ser humano inteligente, consciente de suas diversas competências e 

habilidades. 
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Resumo 
Este artigo apresenta uma reflexão sobre a minha trajetória no curso de licenciatura em Artes Visuais 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL) até o terceiro ano, no qual me encontro atualmente, e as 
articulações que puderam ser feitas entre ser estudante, professora em formação e pesquisadora, tendo 
como fio condutor o “experenciar-se” enquanto artista . Como o “experenciar” foi considerado o sentir 
e o pensar os acontecimentos enquanto instantes específicos, logo, apresento aqui são as concepções 
sobre a experiência do pensar o acontecimento no pretérito. De outra maneira: escrever e pensar sobre 
as ideias das ações artísticas experimentais. Enquanto estudante pesquisadora relato sobre a primeira 
aula de desenho na graduação; enquanto professora em formação, sobre duas aulas no estágio 
supervisionado obrigatório com crianças do Pré II de um Centro Municipal de Educação Infantil no 
município de Ibiporã; e relato sobre um encontro do grupo de estudos do projeto de pesquisa do 
Departamento de Arte Visual da UEL. Utilizei a investigação baseada em artes como metodologia de 
pesquisa. Descrever a experiência que cada um teve é um risco, uma ousadia, pois, se houve 
experiência estética no fazer, coube a cada participante que estava ali perceber se foi detido no instante 
de alguma forma. O que propus e proponho é o trabalho, além dos conteúdos e temas propostos, o fato 
de "experienciar-se" nos diversos acontecimentos. 
Palavras-chave: Autobiografia. Investigação baseada em artes. Estágio. 

 

Introdução 

 

A autobiografia será utilizada aqui partindo da experiência pessoal, contudo, convém 

destacar que ainda assim, o que é coletivo como os amigos, a família, as instituições, os 

grupos e os espaços culturais podem e devem fazer parte do relato como um coletivo. Dessa 

forma, existe também um incentivo para que se vá além da individualidade, pois quem narra 

pertence à história social, pertence a grupos, que não escapam de ser expressos nos relatos 

(HERNÁNDEZ, 2010).  

                                                
1 Graduada em Psicologia pela UEL. Graduanda em Artes Visuais pela UEL. E: mail: naytiemi@hotmail.com 
2 Doutor em Artes Visuais pela UNICAMP. Professor no curso de Artes Visuais Licenciatura da Universidade 
Estadual de Londrina – UEL. Coordenador do curso de Artes Visuais do Plano Nacional de Formação de 
Professores (PARFOR) E-mail: claudio.luiz.garcia@gmail.com 
3 Graduando em Artes Visuais pela UEL. E-mail: vb.castilho@gmail.com 
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Relatar a outra pessoa permite compreender a si mesmo, também proporciona um 

reencontro e novas descobertas, pois são revisitadas memórias, ideias e afetos (LAPOINTE, 

2010).  

O trabalho será apresentado articulando a narrativa autobiográfica com os conceitos 

explorados e resultados encontrados. Ainda que não divididos em capítulos, seguem a 

sequência cronológica e apresentam os aspectos relevantes em cada recorte escolhido para 

discussão. 

 

Desenvolvimento 

 

No meu ingresso no curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), na primeira aula de desenho me deparei com uma sala de aula 

reconfigurada, estranha e inusitada. Havia panos por todos os lados, em cima das mesas, 

pendurados no teto, jogados pelos armários. Senti um cheiro forte, eram os temperos 

esparramados pelas mesas, tomilho e cominho. No meio da sala, velas. Imagens apareciam 

nos panos, era a projeção de um filme do qual já não lembro mais. A primeira proposta do 

professor foi desenhar os cheiros. 

Um papel craft foi desenrolado pelo chão, pincéis feitos de cabos de madeira e panos 

em uma das pontas foram entregues. Fizemos tinta com pigmento, cola e água e, assim, 

iniciamos a primeira aula. Passei pela experiência da primeira aula naquele momento, 

“experenciei” a aula. 

Falar ou escrever sobre a experiência não é o mesmo que experenciar. Para melhor 

entendimento empresto as palavras de Artaud (1993),  

 
a ideia da minha mão a arder retira-me da minha mão, põe-me em estado de 
imprevisão, obra do espírito espião que quer que lhe ceda, não só a minha mão e sua 
dor, mas todo um mundo de concepções (p. 22) 

 

Ou seja, as concepções sobre a experiência colocam a pessoa em outro estado, não 

mais no acontecimento, mas nas ideias sobre ele. Portanto, o relato aqui apresentado será 
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considerado como uma representação dos acontecimentos. Assim como quando relato sobre o 

que os estudantes vivenciaram, é uma nova e outra representação de suas ideias. 

Percorrendo a minha trajetória no curso, venho a reencontrar o mesmo professor da 

referida disciplina, no segundo ano, em um projeto de pesquisa4 que atualmente está ativo e 

tem como objetivo desenvolver uma metodologia que busque superar as dificuldades 

pedagógicas que se relacionam com os processos de criação.  

Neste projeto, iniciamos a discussão sobre a experiência estética.  

Existem várias definições para a experiência estética, aqui omitiremos as definições, 

mas pensaremos no sentido dessa experiência estética, a saber, o como pensamos e sentimos 

as propostas de arte na Intuição de Ensino Superior. Em “Cartas a um Jovem Poeta” Joyce 

(2006), na voz de Stephen, afirma que a emoção estética é estática, isto é, ela detém quem a 

sente. Em outras palavras, a experiência estética é um sentimento sobre a arte que paralisa por 

instantes aquele que a "experiencia".  

No presente momento, no terceiro ano do curso, os estudantes se deparam com a 

vivência dos estágios supervisionados obrigatórios, no ensino formal dos anos iniciais. A 

importância do estágio se dá pela aproximação do professor em formação com o ambiente 

escolar, no qual irá atuar futuramente, pois permite ao estudante que articule o que aprendeu e 

continua aprendendo na teoria com a prática, também permite trocas de aprendizagem em 

relação aos estudantes da escola, professores e comunidade em geral.  

O campo que escolhi foi um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do 

município de Ibiporã, Paraná, cidade da região metropolitana de Londrina. Considerando, 

então, que o estágio articula a prática e a teoria, a questão da experiência estética aparece 

como possibilidade no cotidiano da escola.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo articular este trajeto narrado: como 

estudante, pesquisadora e professora em formação e realizar uma reflexão sobre as 

experiências estéticas nestes diferentes momentos. 

Utilizei a investigação baseada em Artes que Hernandez (2013) propõe como um tipo 

de pesquisa qualitativa que busca apresentar, por meio de procedimentos artísticos, as 
                                                
4 Projeto de Pesquisa nº 09544 do Departamento de Arte Visual denominado “Os processos de criação nas 
práticas de gravura, cerâmica, desenho associados às teorias das artes: pesquisa educacional em estética 
pedagógica”. 
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experiências e as interpretações das experiências dos que estão envolvidos na pesquisa. Dessa 

forma, a investigação daria conta de explorar relações que nas formas tradicionais não 

aparecem, isto é desvelam aspectos em narrativas que resgatam o biográfico como elemento 

central. 

Hernandez (2013) discute que a investigação baseada em artes permite ver as 

experiências e fenômenos de pontos de vista diferentes a fim de que novas questões possam 

ser formuladas. 

Fiz um recorte de duas aulas que foram ministradas no mês de julho de 2017 para a 

turma do Pré II, que compreende crianças de 5 e 6 anos de idade. A turma era composta de 25 

crianças. A proposta para aqueles dias era trabalhar a textura, cor, superfície na composição 

coletiva, usando o tema da pré-história e pintura paleolítica como condutor. O objetivo foi 

proporcionar às crianças o contato direto com o desenvolvimento do material e as 

experiências em sua confecção, manipulação e experimentação propriamente dita. 

No início, estendi o papel craft para as crianças e dei os pedaços de carvão. Pude ver a 

animação com o novo e a curiosidade revelada por meio das perguntas: “é igual carvão do 

churrasco?”, “Olha! A mão toda ficou preta!”, “Sua cara também tá preta!”, “Por que ele sai 

todo se eu passo a mão?” e assim por diante. Na aula seguinte, estendi o mesmo papel no 

pátio com os desenhos e fizemos a tinta, com pigmento, cola e água.  Todo este processo 

remeteu à minha experiência no primeiro dia de aula. Como dito acima, o que as crianças 

disseram são representações de suas experiências e o que relato, outra representação. Portanto, 

cabe a nós somente supor pelo que estavam passando baseado em nossa própria história e 

vivências. 

As Figuras I e II que se seguem ilustram o resultado obtido por meio das aulas. 

 
Fig. I. A atividade desenvolvida com a turma do Pré II durante o estágio obrigatório 
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 Fonte: Os autores. 

 
Fig. II. Atividade desenvolvida com a turma do Pré II durante o estágio obrigatório 

 

 
Fonte: Os autores. 
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Esta atividade movimentou também outras turmas do CMEI, que passavam pelo pátio 

e pelo parquinho. As crianças, mais novas, queriam tocar a tinta e pegar no papel, tendo sido 

cerceadas pelas professoras.  

A maior dificuldade encontrada nessas atividades foi a questão institucional. Vi que o 

trabalho acabou perdendo em sua potência, devido à "disciplinarização" dos corpos das 

crianças. Segundo Foucault, (1987) o poder disciplinar é exercido por todos e estabelecem no 

limite das relações de poder, em sua microfísica; inscrevem sua materialidade, exercendo um 

controle minucioso e detalhado de suas possibilidades ainda não exploradas e de seu portar-

se, produzindo gestos e ritualizando os discursos. O poder tem como seu desenrolar último o 

desenvolvimento de potencialidades humanas e o aprimoramento produtivo. 

Assim, mesmo estando do lado de fora, no pátio, as crianças acabaram atendo-se ao 

espaço que elas mesmas delimitaram no papel. Mesmo que eu as incentivasse a mudar de 

lugar e de desenho, ficavam no local escolhido. No momento da pintura, acabaram 

procurando os desenhos feitos na aula anterior para pintar. 

 Outro desafio foi em relação às regras da instituição, de que as crianças deveriam 

estar atentas à sujeira tanto no ambiente quanto em suas roupas, como exemplo de bom 

comportamento. Desse modo, muitas delas atinham-se em questões de ordem prática como 

arregaçar as mangas, não pingar fora do papel, não pisar no papel, distraindo-se facilmente da 

tarefa proposta. 

Como professora em formação naquele momento foi um conflito entre estar 

permitindo novos encontros com as crianças e estar desafiando tais regras. A diretora já havia 

chamado minha atenção quanto à organização da sala e a dificuldade em limpá-la e orientou 

que eu realizasse atividades assim do lado de fora. 

O questionamento que fiz foi se o tema poderia ter influenciado nessa 

“experienciação” do material, da superfície, dos sentimentos e do acontecimento. Tentarei 

respondê-la mais adiante.  

No período após o término de estágio, em agosto de 2017, e sem saber da relação entre 

o que havia de acontecer e o projeto, houve a proposta do coordenador do projeto de pesquisa 

de ocupar a galeria de artes do Departamento. Essa ocupação seria feita com produções dos 

estudantes da graduação e das professoras do Plano Nacional de Formação de Professores 
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(PARFOR) pensando em suas atuações, caminhos percorridos, dificuldades encontradas, entre 

outros. Naquele momento, foi proposto aos estudantes presentes fazer tinta com as cores 

primárias – em referência à obra Penetrável (1977) de Hélio Oiticica, um dos temas do grupo 

de estudos daquele dia.  

Foram novos pigmentos, nas três cores primárias, numa proposta de se colorir os 

biombos que faziam as divisórias da galeria.  

Assim, pude refletir sobre a questão do tema, que havia surgido no CMEI. Seria o 

tema da aula limitador? Teria influência na "experienciar-se"? Com o que eu e outros 

participantes vivenciaram, podemos responder que não, o tema não limitou a experiência. No 

momento em que estávamos preparando a tinta no meio da galeria, a concentração estava 

voltada na mistura, nas quantidades, nas cores que iam surgindo. Um ambiente sem a 

"disciplinarização", no qual as roupas foram sujas, mas também as mãos, cabelos, rostos... 

como pode ser visto na Figura III. 

 
Fig. III. Atividade com estudantes de graduação em Artes Visuais durante o projeto de pesquisa 

 

 
Fonte: Os autores. 

 

Novamente, uma situação semelhante no exercício de criação do material e sua 

exploração, mas de todo diferente no acontecimento. Enquanto as crianças do CMEI ficaram 
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em seus desenhos fragmentados no caminho de papel craft, o grupo do projeto já se mostrou 

na mesma direção, ainda que – e ainda bem - com alguns dissidentes (a exemplo da Figura IV 

em que foi pintada uma lateral colorida com as três cores, fugindo da proposta inicial de 

pintar cada biombo de uma cor só). 
 

Fig. IV. Atividade com estudantes de graduação em Artes Visuais durante o projeto de pesquisa 
 

 
Fonte: Os autores. 

 
A obra se iniciou dentro da galeria e seu resultado ali permaneceu exposto. Aqueles 

que a visitarão talvez não saibam do processo, pois o acontecimento existe em curto período 

de tempo, é o processo de criação que fica velado.  

Portanto, o processo de criação pode ser considerado um caminho para a formação de 

professores, isto é, permite outras percepções e modos de conduzir o ensino e vai além dos 

procedimentos técnicos, se aproximando dos modos de sentir e pensar a arte. 

 
 
Considerações finais 
 

Descrever a experiência que cada um teve é um risco, uma ousadia, pois, se houve 

experiência estética no fazer, coube a cada participante perceber se foi detido no instante do 

acontecimento algo que pudesse ser representado em artigo. Quanto a mim, fazer a tinta e 
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pintar os biombos retomou novamente à primeira aula de desenho. A questão de se a tinta 

estava sendo posta na vertical ou na horizontal, se havia mais pigmento de um lado ou do 

outro e se a intervenção na lateral deveria ser apagada ou não, não era o foco.  

As crianças que pintaram o papel na aula citada também não estavam preocupadas 

com o resultado final, com a aprovação de seu desenho, acabavam até mesmo lambuzando 

toda a folha a ponto de rasgá-la. As crianças, por mais que estivessem em seus lugares e em 

seus espaços, vivenciaram o primeiro contato com a atividade com seus corpos e suas 

palavras. 

O que proponho daqui em diante é seguir com a pesquisa em outros campos de 

estágio, como no ensino médio e no ensino não formal. Trabalhar, além dos conteúdos e 

temas propostos, o fato de "experenciar-se" nos diversos acontecimentos. 
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Resumo 
Esta pesquisa buscou verificar as contribuições da Pesquisa Didática para a formação 
continuada de professores de arte, por meio da investigação da prática docente em uma escola 
pública da rede municipal de Vila Velha/ES e acompanhamento com Grupo de Estudos  em 
seu planejamento, fundamentação teórica, reflexão da ação pedagógica e análises dos relatos 
da professora regente/produção dos alunos. A metodologia adotada foi a pesquisa 
colaborativa que visou investigar os aspectos do processo de ensino aprendizagem em arte. Os 
resultados apontam que essa estratégia contribui para a apropriação de novas metodologias e 
concepções pedagógicas por parte dos professores e pode ser um bom caminho para a 
formação continuada. 
Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino da Arte. Aprendizagem. 
 

Introdução 

O presente texto tem como foco a atualização da pesquisa Formação e Investigação a 

partir da prática pedagógica em Ensino da Arte, cujo objetivo foi verificar as contribuições da 

pesquisa colaborativa para a formação continuada de professores de arte, na companhia de 

autores como: Cola, Hernandez, Iavelberg, Martins, Méredieu, Pino, entre outros, com a 

finalidade de compreender, apreciar e replanejar a ação do professor no espaço escolar.  

A pesquisa foi desenvolvida em dois ambientes, sendo um na sala de aula com a 

participação da professora/pesquisadora regente no grupo de alunos e outro no Grupo de 

Estudos.  

Inicialmente a professora/pesquisadora elaborou o Projeto “Arte e Identidade Cultural 

da/na Barra do Jucu”, para alunos de 5º ano do Ensino Fundamental em uma Unidade 

Municipal de Ensino de Vila Velha/ES. O bairro é uma vila centenária de pescadores as 

                                                 
1 Mestre em Educação pela UFES. Professora adjunta no curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio – 
FNM. Líder e pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisa Arte na Escola – GEPAE/FNM. Coordenadora do 
Polo FNM, da Rede Arte na Escola. E-mail: mp.fonseca14@gmail.com. 
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margens do Rio Jucu, rica em manifestações populares e artísticas que interferem 

esteticamente na paisagem urbana e dialoga com a arquitetura local.  

Considerando que a Barra do Jucu é um bairro no qual acontecem diferentes 

manifestações populares, optou-se pela metodologia de ensino da Cultura Visual, uma vez 

que essa possibilita a interpretação do entorno no qual os alunos estão inseridos, valorizando 

todos os aspectos visuais observados. 

A Cultura Visual é uma concepção metodológica que contribui para um olhar 

reflexivo e tem como ponto central as imagens presentes no meio e a partir dela são 

produzidos, conforme seus contextos culturais, novos significados. A perspectiva da cultura 

visual vai além da apreciação e prazer estético, promove também a compreensão crítica dos 

papéis sociais e relações de poder do qual estas representações visuais se vinculam. 

A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como olhamos e 
como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos, isto é, para que os seres 
humanos saibam mais do que experimentaram pessoalmente, é para que sua 
experiência dos objetos e dos fenômenos que constituem a realidade seja por meio 
desses objetos mediacionais que denominamos como artísticos (HERNÀNDEZ, 
2000, pg.52). 

A partir desse pressuposto o projeto desenvolvido no espaço escolar visou investigar 

como as manifestações culturais do entorno da escola dialogam no cotidiano escolar com os 

conteúdos específicos da arte, como os alunos atribuem sentido, interpretam e as utilizam em 

suas produções artísticas.  

As diferentes formas de expressão (visuais, gestuais e sonoras) são formas do homem 

se expressar, se comunicar, provocar, questionar, interagir e apreender o mundo em que vive. 

Portanto, conviver com as diferentes formas de expressão e representação cultural, possibilita 

ao aluno um olhar apreciativo e reflexivo de sua realidade.  

A escola, além de ser um espaço de aprendizado sistematizado e intencional, é um 

local de trocas, de experiências sensíveis e afetivas, e de diversidade, o que contribui para um 

rico diálogo entre o conhecimento formal e informal. A partir desta perspectiva, o projeto 

partiu da proposição de desenhos de memória, denominados: Mapas de Trajetória, com a 

representação do caminho percorrido de sua residência até a escola.  

De acordo com Méredieu (2006) a casa é o primeiro ambiente explorado pela criança e 

é carregada de afeto, sendo um prolongamento de seu corpo e personalidade. Logo, ao 

2049



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

observarmos os desenhos notamos que há uma proximidade entre casa e escola, como se não 

houvesse distância entre eles, uma continuação da própria casa, carregada de afetividade.  

Nas atividades propostas no entorno da escola, foram realizadas as seguintes ações:  

 Desenho de observação da Igreja Católica, construída em 1913;  

 Visita à galeria Kléber Galvêas para conhecer o artista e suas pinturas de paisagens do 

bairro , do município e outras localidades do estado do Espírito Santo.  
Fig. 1. Visita à Galeria Kléber Galvêas 

 
Fonte: A autora 

 
 Ensaio fotográfico nas ruas do bairro, visando ampliar o olhar de reconhecimento no 

entorno da escola, conhecer a linguagem fotográfica (fotografia analógica e fotografia 

digital, enquadramento, luz). O ensaio fotográfico foi realizado em grupos, utilizando 

máquinas fotográficas digitais, tablet e celulares que registraram pinturas, mosaicos, 

esculturas em relevo, grafites e paisagens do entorno da escola.  
Fig. 2. Ensaio Fotográfico nas ruas do bairro 

 
Fonte: Autora 

 
 Apropriação da imagem fotográfica – interferência – com atividades de recortes, colagens 

e inserção de desenhos em uma nova composição visual;  
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 Exposição Fotográfica, aberta à toda comunidade escolar, com cronograma de visitação e 

mediação dos alunos junto aos colegas de outras turmas.  

 Desenho de criação/estudo para a intervenção no muro.  

A finalidade da sequência de atividades foi a de possibilitar aos alunos a elaboração de 

desenhar e redesenhar por meio de diferentes formas e em cada uma dessas obter uma nova 

composição visual. De acordo com Iavelberg (2013) para instigar o aluno em um percurso 

criativo é necessário que o professor procure criar intervenções didáticas que possibilite 

desconstruir estereótipos, tais como a de sugerir meios e suportes diferentes, ou vincular os 

desenhos dos alunos as suas próprias experiências.  

Para trabalhar a fundamentação teórica sobre a temática em estudo, a professora 

utilizou como apoio o livro didático Projeto Presente, adotado na rede municipal de ensino e 

projetou imagens de intervenções urbanas feitas aqui no Brasil e em outros países. Entre os 

capítulos apresentados no livro, três deles se integraram ao estudo em andamento, 

possibilitando a abordagem de conteúdos específicos, tais como o uso de máscaras em 

diferentes tempos e espaços, manifestações populares em diferentes regiões do território 

brasileiro e a arte contemporânea, com as intervenções urbanas.  

De acordo com Iavelberg (2012) a Interpretação de imagens (grifo nosso) se dá por 

meio da leitura de reproduções levadas para a sala de aula e de originais em exposições. É 

necessário criar situações de contato com a arte indicando o significado da pintura ou do 

desenho no contexto em que foram produzidos e incentivando a busca do sentido deles nos 

dias de hoje. 

Na aula seguinte foram propostas duas situações didáticas, a produção do desenho 

(em que o aluno é chamado a criar e a produzir o trabalho artístico com uma forma de 

expressão nem sempre valorizado dentro do espaço escolar) e o percurso de criação pessoal 

(onde o professor possibilita ao aluno a escolha do material a ser usado, orienta os 

procedimentos e a criação, participando do processo com interferências pontuais, e 

observando no trabalho pronto as singularidades da produção). A atividade teve como 

objetivo elaborar, através do desenho, croquis para intervenção no muro da escola que 

dialogasse com a cultura local.  
Fig. 3 e 4. Desenhos de estudos para pintura no muro da escola 
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Fonte: Pesquisadoras 

O desenho é uma forma de criar e organizar imagens em nossa tela mental para depois 

passarmos para um determinado suporte e é uma etapa fundamental para o aluno sistematizar 

seus pensamentos, expressando assim, sua compreensão e experiências vivenciadas. “O ato de 

desenhar remete a uma atividade importante no desenvolvimento das capacidades sensoriais e 

intelectuais” (COLA, 2011).  

A partir desse pressuposto e considerando o aluno como produtor de cultura, 

pertencente a um meio social e com um jeito próprio de compreender o universo a que faz 

parte. É importante enfatizar que como educadores reflexivos e críticos, devemos conhecer o 

ponto de vista dela, buscando assim, o diálogo entre os conhecimentos deles (prévios) e os 

conhecimentos escolares (aqueles que se pretende trabalhar).  

Inicialmente o desenho proposto para os alunos foi uma grande brincadeira, mas ao 

desenhar, eles foram interagindo com o meio cultural do entorno da escola, adquirindo 

conhecimentos e compreendendo melhor o espaço. Do gesto simples de traçar linhas e formas 

foram percebendo visualmente os detalhes do espaço observado, a ligação entre si e o entorno 

e sua ação passou a ser mais intencional. 

Neste processo percebe-se que os alunos aprendem entre si ao observar o desenho do 

colega que está ao seu lado, trocam ideias e modos de como registrar que é observado em uma 

folha de papel.  

De acordo com Iavelberg (2013), desde cedo a criança cria poética própria em seus 

desenhos. Ela observa, imita atos e formas de outros desenhos, incorporando-os ao seu modo, 

ampliando seu repertório, e faz isso tanto a partir de desenhos de artistas, da mídia, quanto de 

colegas. Essa afirmação nos remete aos estudos de Vygotsky (apud PINO, 2000, p. 54) o 

conhecimento é construído pelo homem por meio de mediações sociais nas quais o indivíduo 
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internaliza a cultura na qual está inserido, se constituindo assim como ser humano. E nestas 

mediações sociais, Vygotsky elabora o conceito de zona de desenvolvimento proximal:  

O conceito de zona de desenvolvimento proximal se refere às funções psicológicas 
emergentes, a tudo que o sujeito ainda não é capaz de dominar sozinho, mas é capaz 
de fazê-lo quando alguém mais experiente toma parte em sua atividade; através 
destas experiências compartilhadas, o sujeito se tornará competente para efetuar, de 
modo independente, aquilo para que, anteriormente, precisava de ajuda (ROCHA, 
2000, p. 39). 

A zona de desenvolvimento proximal é um processo no qual o sujeito incluído nas 

atividades sociais, compartilha com o outro o seu aprendizado e seu desenvolvimento, dentro 

das mediações formais (pedagógicas) ou informais (cotidianas).  

O conceito de mediação pedagógica, como nos aponta Rocha (2000, p. 42), surge 

como contraponto ao que se chamam mediações cotidianas e diferencia-se dessas basicamente 

por duas características específicas: a intencionalidade e a sistematicidade.  

Dentro do ensino formal o professor é o parceiro mais capaz em proporcionar a zona 

de desenvolvimento proximal do aluno. Logo, a mediação do professor no contexto 

pedagógico deve ser bem clara e consciente, no intuito de direcionar sua aula para o objetivo 

que se quer alcançar, de maneira a não limitar o aluno.  

O professor deve estar atento e em sua mediação estimular para que seus alunos 

encontrem as suas (re) significações, e expressem por meio do desenho o seu próprio modo de 

criação, de forma reflexiva e consciente. Pois, apesar das influências e dos padrões estéticos 

culturais da sociedade, é importante que a criança tenha liberdade para fazer as suas próprias 

escolhas, num diálogo construtivo com os códigos estéticos da sociedade na qual se insere, 

desenvolvendo assim a sua criação pessoal. 

Para Iavelberg (2006), o desenho é uma das bases das linguagens artísticas, sendo sua 

importância inegável pela integração que propicia entre cognição, ação, imaginação, 

percepção e a sensibilidade. Nessa prática, a autora considera fundamental compreender como 

o aluno aprende e aperfeiçoa seu desenho, considerando para esse fim, a diversidade das 

culturas com o objetivo de que os docentes possam colaborar nesse processo. 

Antecedendo a pintura no muro da escola, a professora/pesquisadora apresentou aos 

alunos um projeto, mostrando-os que para a ação era preciso calcular espaços para cada grupo 

trabalhar e suas dimensões. Explicou sobre a necessidade do planejamento como um todo, 
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não só para o desenho em si, mas também para a aquisição de materiais. Só então foram para 

a ampliação do desenho sobre papel craft para confecção de moldes, utilizando o contorno do 

corpo de colegas de sala. Este momento propiciou ao grupo envolvido conhecimento que vão 

além dos instrumentos do desenho em si, uma vez que estabeleceu relações interpessoais entre 

os alunos, provocou a solução em conjunto para o problema de como ampliar os desenhos 

feitos em papel tamanho A4 para uma proporção bem mais ampla. 

Os alunos participaram de todas as etapas, da divisão dos espaços, aplicação dos 

moldes, complementação dos desenhos e pintura dos seis painéis, sendo três da turma A 

(grupo observado durante a pesquisa), dois da turma B e um da turma C.  
Fig. 5 e 6. Pintura no muro da escola 

 
Fonte: Autora 

 
Durante a produção e em seu resultado final observou-se que os alunos se veem nos 

desenhos que fazem, assim como as pessoas da comunidade que também se reconhecem nas 

pinturas, encontrando semelhanças físicas, por meio do tipo de cabelo e jeito de se vestir.  
Fig. 7, 8 e 9 -. Pintura no muro da escola 

 
Fonte: Autora 
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Ao concluir a pintura, a professora pesquisadora realizou uma avaliação com os alunos 

envolvidos sobre o que eles aprenderam com a ação realizada, e obteve como resposta que 

passaram a perceber as manifestações artísticas presentes na Barra do Jucu como parte 

integrante de sua identidade. Passaram a observar detalhes antes não vistos na própria 

comunidade. Inclusive, alunos que moram em bairros próximos da escola disseram que 

passaram a observar quais são as manifestações culturais ou artísticas presentes em suas 

comunidades. Disseram também que passaram a entender que a produção artística está ligada 

a forma do homem se comunicar e representar suas ideias e sentimentos. Gostaram muito de 

poder observar obras de artistas de outros lugares e fazer relação de suas obras com a arte 

produzida no bairro. Além de receberem elogios de outros alunos da escola e das pessoas que 

passavam nas ruas enquanto eles pintavam os muros. 
Fig. 10 – Produção Final Pintura muro da Escola  

 
Fonte: Autora 

 
Paralelamente ao trabalho realizado na escola, o Grupo de Estudos, composto por oito 

professores de arte e uma pedagoga, realizava análises das atividades propostas pela 

professora/pesquisadora, apreciava as produções dos alunos, fazia transcrições de áudio e/ou 

apreciação de fotografias e vídeo, buscava fundamentação teórica para debate sobre a prática 

pedagógica e pesquisa colaborativa, entre outras.  

Entre as apreciações do Grupo de Estudos, optou-se aqui fazer um breve recorte da 

ação pedagógica da professora/pesquisadora realizado com os alunos no Seminário com 

leitura e interpretação de imagens.  

A apreciação se deu por meio da projeção de um trecho de vídeo, no qual um dos 

grupos apresenta suas conclusões sobre a leitura informativa realizada no livro didático. O 

grupo observou que as alunas falaram com muita maturidade, fizeram leitura, trocaram 

informações e ninguém se atropelou. De acordo com uma das professoras do grupo de estudos 
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só se consegue uma fala organizada sobre determinado conhecimento que também está 

organizado internamente. “Observa-se que eles apresentaram detalhadamente as relações 

entre o que viram no entorno da escola e o conteúdo do livro” (professora A/integrante do 

grupo de estudos). 

No vídeo com registrado da aula da professora percebe-se que ela conduziu a proposta 

deixando os alunos apresentarem suas observações, fazendo mediações quando necessário, 

criando conexões entre o visto no entorno e a arte produzida em outras partes do mundo.  

Ao optar pelo formato de seminário a professora descentralizou o saber da figura do 

professor, oportunizou aos alunos uma maior participação e pode avaliar em suas falas sobre 

o que haviam compreendido das apreciações da cultura local e suas relações com a arte 

produzida em diferentes espaços e tempos com a representação e uso de máscaras, a 

representação de desenhos, pinturas, impressões com moldes vazados e grafites nos muros e 

paredes, tanto na antiguidade quanto na arte contemporânea.  

Percebe-se que na atividade, os alunos organizaram seus pensamentos refletindo e 

estabelecendo relações, não só da/na arte, mas da/na vida, sentindo-se apreciador e produtor 

dentro de seu contexto, uma vez que estão ampliando o olhar, percepções, fazendo desenhos, 

mapas de trajetórias, conversando entre si, com os professores e familiares. Ou seja, a arte 

pode ajudar na compreensão da ação do homem no espaço que ocupa e representação de 

ideias e percepções do espaço do entorno, promovendo assim o reconhecimento de identidade 

e o pertencimento.  

A prática pedagógica proposta favoreceu a incorporação de sentidos e significados da 

representação da imagem aos desenhos elaborados pelas crianças, possibilitando-lhes a 

experiência para novas possibilidades. 

Além do estudo, apreciação e análises das produções dos alunos, também foi proposta 

ao grupo a reflexão de como a participação no Grupo de Estudos interferiu na prática 

pedagógica de cada um. Se houve de alguma forma a apropriação dos assuntos debatidos nos 

encontros. 
A partir dos debates e do olhar na prática da professora/pesquisadora, percebi que 
minha prática era mecanizada entre o planejamento/aula/fazer. O processo passou a 
ter maior importância do que o resultado final. Passei a observar mais como ensino e 
como meus alunos respondem ao que ensino, mesmo sendo na Educação Infantil. 
Mudei meu jeito de apresentar as propostas para eles. Acho que a vivência no grupo 
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me fez repensar a prática, especialmente com relação ao desenho (Professora 
B/integrante do grupo de estudos). 
 
Participar do Grupo de Estudos da pesquisa está sendo de grande valia, pois nos faz 
refletir nossa prática pedagógica e no processo construído com/pelos alunos, 
repensando o seu processo de aprendizagem e possibilitando aos alunos serem mais 
atuantes em sala de aula (Professora C/integrante do grupo de estudos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que a rotina da sala de aula, a vivência com os alunos e o trabalho 

partilhado possibilitaram aprendizado ao grupo envolvido na pesquisa, por meio de situações 

reais. Dentro de um processo de parceria de aprendizagem, entre grupo de estudos e 

professora foram planejando e (re) planejando os conteúdos, conforme as necessidades 

surgiam durante o processo, sem perder o foco do aprendizado significativo em Arte junto aos 

alunos envolvidos. 

Com relação ao projeto proposto pela professora/pesquisadora constata-se no resultado 

obtido na produção final dos alunos que os objetivos traçados inicialmente foram alcançados, 

pois demonstram em suas falas os conhecimentos adquiridos sobre as manifestações culturais 

existentes no bairro em que a escola está localizada e em outras partes do país. Expressam por 

meio de seus desenhos sua forma de percepção do mundo ao redor e das representações das 

manifestações culturais presentes na comunidade em que estão inseridos. Observa-se ainda 

em seus desenhos o reconhecimento de pertencimento a esta cultura uma vez que se retratam 

em seus desenhos e falam dele com orgulho. 

O projeto “Arte e identidade cultural da Barra do Jucu” contemplou conteúdos 

específicos da arte, a apreciação de obras artísticas e da própria produção, o desenho, 

materiais diversos, proporção, figura e fundo, cores, técnicas artísticas, fotografia, intervenção 

urbana, manifestações culturais, entre outros.  

Nos depoimentos dados pelos alunos envolvidos na pesquisa sobre os momentos mais 

significantes do projeto destacaram-se: o desenho de observação na Praça da Igreja, a visita à 

Galeria Kléber Galvêas, o ensaio fotográfico nas ruas da Barra do Jucu, a exposição 

fotográfica e a pintura nos muros da escola.  
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Acredita-se que estes momentos foram destacados pelos alunos devido à experiência 

estética, propiciando-lhes sentido e significado diferente ao que estavam acostumados a 

experimentar, e essa percepção provocou mudanças em sua forma de ver e sentir arte. 

Segundo Dewey (apud DEMARCHI in MARTINS, 2014) “uma experiência [...] pode 

nos modificar, transformar, trazer sentido aprofundado. [...] Também impulsiona a expansão e 

o estabelecimento de relações com outros momentos, conhecimentos, etapas e experiências”. 

Para Demarchi (in MARTINS, 2014, pag. 69) “a percepção, que faz uso de nosso 

corpo e de nossos sentidos, abre janelas para o mundo”.  

As duas citações corroboram para nossa compreensão quanto aos depoimentos dos 

alunos. Não desconsideramos o que foi trabalhado em sala de aula, uma vez que momentos 

realizados anteriormente complementam a experiência vivenciada pelos alunos ali no 

ambiente externo da escola, ou seja, o conhecimento se dá na integração entre etapas que 

envolvem ou intercalam a teoria e prática. 

Conclui-se que a participação na pesquisa colaborativa contribui para a apropriação de 

novas metodologias e concepções pedagógicas por parte dos professores e pode ser um 

caminho para a formação continuada, uma vez que possibilita uma nova postura de prática 

pedagógica ao refletir sobre sua ação e prática dentro do espaço da sala de aula.  

Para a professora que teve sua prática pedagógica não só observada e apreciada, mas 

que também apreciou e refletiu sobre a mesma, a investigação foi de suma importância para o 

sucesso do resultado final do projeto. Ela se viu no decorrer do percurso assumindo uma nova 

postura diante dos alunos, de uma professora que priorizava quantidade de conteúdos e muitas 

vezes não parava para ouvir dos alunos o sentido que o mesmo fazia para eles, para uma 

professora que constrói conhecimento junto com os alunos, que ouve, promove e media a 

aprendizagem.  

Quanto coordenadora da pesquisa foi um aprendizado impar, pois fez com que 

desconstruísse conceitos e práticas relativos à pesquisa, a partir da concepção da pesquisa-

ação colaborativa, estabelecendo o diálogo constante entre pesquisador e professores 

envolvidos, trabalhando numa perspectiva de contribuição para que todos se reconheçam 

como produtores de conhecimentos, da teoria e da prática de ensinar. Este aprendizado se deu 

em muitos momentos, desde organização do planejamento, observação e reflexão da ação até 
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as constantes retomadas do processo. Percebeu-se que nessa perspectiva não há erros, que é 

preciso aprender a trabalhar em colaboração com os pares.  

Para o Grupo de Estudos integrante da pesquisa, percebe-se que foram vivenciados 

momentos de apropriação de fundamentação teórica específica sobre pesquisa didática, 

cultura visual, ação reflexiva do professor, formação em pares, pesquisa-ação colaborativa e 

desenho infantil; da observação da prática pedagógica do outro e da construção de 

conhecimentos em conjunto. Nas reuniões de planejamento ou de apreciações da prática 

pedagógica da professora ou das produções de seus alunos eram estabelecidas as relações 

destes com a sua própria prática, ampliando os momentos de ação-reflexão-ação da professora 

do projeto em realização para a prática pedagógica de cada um do grupo, independente da 

faixa etária de atuação.  

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
COLA, César. Prática de Ensino I. Vitória: UFES, Núcleo de Educação aberta e a distância. 
2011.  
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual Educativa e projeto de Trabalho - Porto Alegre: 
Ed. Artmed, 2000.  
IAVELBERG, Rosa. O desenho cultivado da criança: prática e formação de educadores. 
Porto Alegre, RS: Zouk, 2006. 
______. Desenho na educação infantil. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2013. 
IAVELBERG, Rosa. MENEZES, Fernando Chui de. O Cultivo do Desenho Infantil na 
Aprendizagem Compartilhada. ANPAP. 2012. Disponível em 
http://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio4/rosa_iavelberg_e_fernando_chui.pdf. 
Acesso em 30/06/2017.  
MARTINS, Mirian Celeste (org.). Pensar juntos mediação cultural: [entre] laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota Editora, 2014. 
MÉRIEDIEU, Florence de. O desenho Infantil. Tradução de Álvaro Lorencini, Sandra M. 
Nitrini. 11ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 
PINO, Angel. A Psicologia concreta de Vigotski: implicações para a educação. 
In PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Psicologia e educação: revendo contribuições. São 
Paulo: Enduc; FAPESP, 2000, p. 33-62. 
ROCHA, Maria Sílvia Pinto de Moura Librandi. Não brinco mais: a (des) construção do 
brincar no cotidiano educacional. Ijui: UNIJUI, 2000 
 

  

2059



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 GRAVURA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL  
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Thaís Souza da Silva- UFAM2 
Ewerson Nascimento da Silva3 
Grupo de Trabalho em Ensino 

Agência Financiadora: CAPES/PIBID 
 
Resumo 
O presente artigo almeja compartilhar a experiência dos bolsistas do PIBID do curso de Licenciatura 
em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas- UFAM, atuantes na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Padre Jorge Frezzini, localizada no município de Parintins, interior do estado do 
Amazonas.  Por meio do projeto “Gravura na Escola” os bolsistas estreitaram a relação universidade-
escola em suas formações e junto às crianças participantes por meio do ensino de gravura com 
materiais alternativos, utilizando os espaços da escola e o laboratório de gravura da universidade para 
aprendizagem das técnicas, desenvolvendo as potencialidades com a utilização de um espaço 
adequado. Assim, grande parte da contribuição aqui exposta está relacionada ao envolvimento das 
crianças em espaços artísticos e na ocupação da universidade como um espaço de formação artística 
também para o público infantil e no destaque à necessidade de adequação das disciplinas laboratoriais 
de artes visuais para uma formação docente que proponha uma articulação entre o fazer artístico e a 
prática pedagógica. 
Palavras-chave: Artes Visuais. Gravura. PIBID. 

Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID tem um papel de 

destaque para a formação dos estudantes dos cursos de licenciatura, direcionando o foco dos 

universitários para a atuação profissional em escolas públicas. Nesse sentido, o PIBID vem 

oferecer a experiência docente para os acadêmicos possam criar e solidificar um elo entre 

universidade e escola, relacionando teoria e prática. Uma vez que os acadêmicos dos cursos 

de licenciatura entram nas universidades, como argumenta Mello (2000, p. 1):  

 

Ingressam no ensino superior de formação de professores com a expectativa de 
serem biólogos, geógrafos, matemáticos, linguistas, historiadores ou literatos, 
dificilmente professores de biologia, de geografia, de línguas ou de literatura. Os 
cursos de graduação são ministrados num contexto institucional distante da 

                                                 
1 Professora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas (Campus de 
Parintins). Atualmente cursa o Programa de doutorado da Universidade do Estado de Santa Catarina. Contato: 
claudiadeartes@gmail.com. 
2 Estudante do 9º período do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas 
(Campus de Parintins). 
3 Estudante do 9º período do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas 
(Campus de Parintins). 
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preocupação com a educação básica, que não facilita nem mesmo a convivência com 
pessoas e instituições que conhecem a problemática desta última [...]. 
 
 

O PIBID é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES que surge a partir do decreto nº 7.219, de 24 de julho de 2010. Como uma 

ação que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica. O programa concede bolsas aos acadêmicos de licenciatura participantes de projetos 

de iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em 

parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. 

Para Jorge Almeida Guimarães (2014, p.5), Presidente da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior – CAPES em um estudo avaliativo sobre o 

programa afirma que:  

 

O Pibid, contudo, não é simplesmente um programa de bolsas. É uma proposta de 
incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação 
de docentes para a educação básica. Os alunos de licenciatura exercem atividades 
pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para a integração 
entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas e para a 
melhoria de qualidade da educação brasileira [...].   
 
  

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 

públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas, sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Os principais objetivos do programa PIBID são: 

 

[...] incentivar os jovens a reconhecerem a relevância social da carreira docente; 
promover a articulação teoria-prática e a integração entre escolas e instituições 
formadoras; e contribuir para elevar a qualidade dos cursos de formação de 
educadores e o desempenho das escolas nas avaliações nacionais e, 
consequentemente, seu IDEB (BRASIL, 2010). 
 
 

Nesse contexto, o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da 

Universidade Federal do Amazonas-UFAM iniciou sua participação no programa nos anos de 

2012/2013 com os subprojetos de Educação Física, Pedagogia e Artes Visuais, cursos em 

licenciatura desta instituição, contando com a participação de 12 bolsistas em cada subprojeto.  

2061



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

No Ano de 2015, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID 

inicia seu convênio com a Escola Estadual Padre Jorge Frezzini, na qual desenvolveu o 

projeto “Gravura na Escola”. Sua ida para a escola Padre Jorge foi justificada pela ausência de 

espaço e a ocupação por outros projetos impediam a instalação do programa em outras escolas 

da rede pública do município, embora na ocasião, a escola já atendesse a dois projetos: o 

Programa Mais Educação e o Reforço Escolar. 

Projeto e Escola 

 O projeto “Gravura na escola” desenvolveu-se na Escola Estadual Padre Jorge 

Frezzini, localizada na cidade de Parintins-AM, atendendo cerca de 180 alunos, das turmas de 

3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental I, do turno matutino, no 2º semestre do ano de 2016.  

A Escola Estadual Padre Jorge Frezzini é mantida pela Secretaria de Qualidade da 

Educação e tem por missão, segundo seu Projeto Político Pedagógico:  

 

Nossa missão é de assegurar uma educação de boa qualidade aos estudantes da 
escola Estadual Padre Jorge Frezzini com o compromisso de garantir não apenas o 
acesso e a permanência, mas o sucesso dos educandos, através de um espaço de 
educação e cidadania para que todos a exerçam em sua plenitude o direito de 
constituírem-se homens e mulheres pertencentes a uma sociedade igualitária e 
libertadora de forma crítica e reflexiva. Para tanto é necessário desenvolver a 
capacidade de compreensão do mundo em que se vive, agir de forma autônoma e 
criativa aprender fazendo, agindo, experimentando, demonstrando respeito por seus 
pares demonstrando sensibilidade para apreciar a arte e uso da tecnologia frente às 
novas perspectivas e dinâmicas que a sociedade coloca extrapolando um processo de 
educação que suplante a mera reprodução de conhecimentos. (PPP/2016 p.9) 
 
 

As atividades do subprojeto Artes Visuais, iniciaram pelo período de observação nas 

turmas do 3º, 4º e 5º ano, com um bolsista por sala de aula. Por meio de observações diretas 

feitas em sala e análise dos conteúdos trabalhados constatou-se que nas aulas de artes a maior 

parte dos professores não trabalhava o conteúdo de gravura, e a minoria que trabalhava 

apresentava aos alunos apenas o previsto nos livros didáticos. O desenvolvimento da 

expressividade dos estudantes também era, segundo avaliação dos bolsistas, pouco explorado. 

Dessa forma, o projeto Gravura na escola teve como objetivo geral apresentar aos alunos o 

estudo dos conceitos e desenvolvimentos da gravura por meio da prática e aprendizagem das 

técnicas de xilogravura, gravura em metal e serigrafia, em oficinais que utilizaram materiais 
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convencionais e alternativos para as produções artísticas. A utilização do espaço universitário 

para a finalização das atividades foi um dos destaques da atividade, aproximando as crianças 

da vivência universitária e possibilitando a prática artística em um ambiente adequado por 

meio do laboratório de gravura. 

A partir dos objetivos propostos, as crianças participaram de oficinas práticas com 

materiais alternativos e convencionais para um melhor entendimento sobre as técnicas de 

gravura, em um reforço de que “baseando-se na experiência adquirida, o homem interpreta o 

que captou no mundo exterior, registrando, assim, uma espécie de conhecimento reavaliado 

sobre o presente.” (SANS, 2005 p. 44) 

 A escolha dos materiais utilizados nas oficinas obedeceu a um critério de seleção no 

qual os resultados testados e aprovados pelos bolsistas deveriam estabelecer uma relação 

imagética com o conteúdo apresentado, sem apresentar qualquer tipo de risco à integridade 

física dos alunos. “Com relação às sucatas é importante que se faça uma seleção, garantindo 

que não ofereçam perigo à saúde da criança, que estejam em boas condições e que sejam 

adequadas ao uso.”. (BRASIL RCNEI, 1998 p. 112). Dessa forma, fizeram-se uso dos 

seguintes materiais: pratos de isopor, caixa de leite, chassi de madeira e tecido de nylon.  

As oficinas de gravura 

 As oficinas do projeto foram realizadas dentro em sala de aula, de acordo com o 

horário dos professores titulares, que na ocasião, lecionavam a disciplina Artes. A cada dia a 

equipe atendia duas turmas, com duas aulas para cada. As oficinas do projeto Gravura na 

Escola iniciaram por meio da apresentação dos bolsistas nas salas de aula, direcionados pela 

supervisora-bolsista do PIBID, Arivânia Batalha,4 no turno matutino, onde os bolsistas do 

PIBID/artes explicaram o projeto e trouxeram um breve histórico da gravura, sendo que  as 

semanas seguintes foram dedicadas à apresentação das técnicas de xilogravura, gravura em 

metal e serigrafia.  

                                                 
4 Professora da escola Padre Jorge Frezzini e supervisora bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciaçao à Docência- PIBID, financiado pela CAPES. 
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As oficinas de xilogravura 

 Para o início da oficina, foi apresentado aos alunos um pouco do contexto histórico da 

Xilogravura como: seu surgimento, seus principais representantes na arte, com análises de 

apresentações de vídeo para um melhor entendimento da prática, assim como de alguns 

materiais utilizados. Como referência artística, os bolsistas concordaram ser conveniente 

referenciar um artista que trabalha a técnica na atualidade, sendo escolhido o artista plástico 

Erick Lima, especialista em xilogravura. O artista natural da cidade de Natal- RN vem 

desenvolvendo seus trabalhos junto aos poetas cordelistas da Casa do Cordel.  

 Tendo em vista que talhar matrizes em madeira pode oferecer riscos a faixa etária 

atendida a alternativa escolhida foi a utilização de recipientes de isopor, cola, tintas, papel A4 

e canetas e lápis. A elaboração das matrizes foi feita com a pressão de canetas e lápis sobre os 

recipientes de isopor, com um leve esforço para criar os baixos relevos na superfície do 

isopor. Após a elaboração da matriz, chegou o momento de fazer as tiragens. Com um rolo 

pequeno de esponja os alunos entintavam suas matrizes, e com outro rolo de esponja era feita 

a pressão na matriz sobre o papel para fazer as tiragens, como mostra a (fig. 1).  

A última etapa consistiu na atividade feita no laboratório de gravura da UFAM. Essa 

interação entre a comunidade escolar e a Universidade representa um grande avanço para a 

educação dos alunos, embora o espaço utilizado pelos acadêmicos do curso não seja restrita 

apenas a comunidade acadêmica é raro que haja atividades desta natureza nestes laboratórios. 

(fig. 2) 
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Fig. 1. Impressão da xilogravuras 

 
Fonte: Os autores. 

 
Fig. 2. Visita ao laborat 

 
Fonte: Os autores. 

 

As oficinas de gravura em metal 

 As oficinas de gravura em metal aconteceram por meio de breve explicação de seu 

conceito, com conteúdos acerca da prática da gravura em metal e posteriormente atividades de 

experimentação prática.  

Como os acadêmicos/bolsistas não tinham uma experiência prática com a gravura em 

metal, fez-se necessário que a equipe fizesse um aprofundamento teorico e prático para um 

melhor entendimento dessa técnica.  

2065



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 Para o trabalho da gravura em metal foram utilizadas caixas de leite vazias. Sobre a 

superfície do metal interno das caixas as crianças poderiam trabalhar com mais detalhes nas 

suas matrizes, como de fato era a proposta da gravura em metal em relação à xilogravura. No 

entanto, o resultado da impressão não poderia ser o esperado pelos alunos, essa era a nossa 

preocupação. Então, antes da aula começar explicamos aos alunos os possíveis resultados da 

impressão da gravura, porém, chamamos suas atenções para as concepções estéticas 

possibilitadas pelo o que poderíamos chamar de “erro da impressão”. Para tanto, nos 

apoiamos em uma história infantil, retirada do livro “O PONTO”. A história fala da 

importância e do papel do educador de artes diante do processo criativo da criança, ainda que 

seja apenas um ponto no meio de uma folha A4, ele tem que ser entendido e valorizado como 

prática artística da criança, e o resultado final do seu trabalho, ainda que, não seja o resultado 

esperado, pode ser visto por outros olhos como uma imagem de apreciação. 

 Enfim, aos alunos foram entregues os materiais, e com a caneta, foram criando seus 

traços sobre a superfície do metal da caixa de leite. Após a matriz pronta, os alunos 

entintaram a matriz e imprimiram suas gravuras sobre o papel, fazendo pressão com o rolo de 

esponja (fig. 3). Ao final foram expostas as produções dos alunos para apreciação e analises 

dos trabalhos (fig. 4). “É essencial que se incluam atividades que se concentrem basicamente 

na leitura das imagens produzidas pelas próprias crianças (desenhos, colagens, recortes, 

objetos tridimensionais, pinturas etc.). Permitir que elas falem sobre suas criações e escutem 

as observações dos colegas sobre seus trabalhos é um aspecto fundamental do trabalho em 

artes.” (BRASIL RCNEI, 1998 p 105). 
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Fig. 3. Impressão das gravuras em metal 

 
Fonte: Os autores. 

 

Fig. 4. Exposição dos trabalhos de gravura em metal produzidos pelos alunos.  

 
Fonte: Os autores. 
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4.3 As oficinas de serigrafia 

As oficinas de serigrafia aconteceram inicialmente por meio da explanação básica do 

conceito que ronda a serigrafia, para depois partirmos para a parte prática. Por meio de slides 

e vídeos foi apresentado aos alunos brevemente do que se tratava a serigrafia, sua origem e 

técnica. Analisamos vídeos contendo sua prática na contemporaneidade e falamos do seu uso 

como arte, apresentando o movimento pop art e seus artistas precursores. 

 Para a prática, levamos a tela pronta com o tecido nylon esticado nos chassis como 

mostra a (fig. 5), e sobre o papel contato transparente os alunos criavam os desenhos, 

cortavam e colavam sobre a tela, vale ressaltar que a impressão foi feita em camisas que os 

alunos trouxeram de casa, camisas já usadas por eles, como mostra a (fig. 6). E o papel 

contato utilizado fazia parte dos materiais pedagógicos dos alunos que se encontravam nos 

armários das salas.  

 
Fig. 5. Matriz de serigrafia com papel contato 

 
Fonte: Os autores. 
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Fig. 6. Impressão sobre o tecido -

 
Fonte: Os autores. 

 

Para a última etapa do projeto realizamos uma amostra no auditório da escola, onde, 

reunimos todas as produções dos alunos para serem apreciadas pela comunidade escolar. Lá, 

além de expormos os trabalhos, falamos sobre o desenvolver do projeto, como as dificuldades 

encontradas e objetivos alcançados. Diante disto, notou-se o interesse dos pais e professores 

no trabalho desenvolvido e a gratidão dos alunos pela participação no mesmo.  

5. Considerações Finais 

Aqui apresentamos algumas propostas para ensino de gravura para alunos do ensino 

fundamental, uma vez que, os conteúdos apresentados dentro do espaço acadêmico não 

condizem com a realidade escolar das escolas que oferecem o ensino das artes.  

Durante grande parte das disciplinas práticas estudantes são incentivados a utilizar as 

técnicas e suportes existentes na universidade, vivenciando os processos artísticos de forma 

autônoma e com certa referência teórica. No entanto, as referências didáticas, ao menos para a 

equipe de bolsistas não foram apresentadas de forma que os conteúdos das disciplinas práticas 

do curso possibilitassem o domínio para os acadêmicos. O desafio encontrado foi o de 

adequar os processos de gravura aos recursos financeiros do Programa (que naquele momento 

eram nulos) com os riscos previstos para as atividades para a faixa etária atendida pelo PIBID. 
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É importante que seja destacada a interação entre a universidade e escola proposta 

pelas atividades desenvolvidas em uma aproximação e compartilhamento entre os espaços 

que, muitas vezes, ficam restritos a comunidade acadêmica.  

Ao apresentar aos estudantes de escolas de ensino básico os laboratórios do curso de 

artes visuais um universo se expande. A ocupação dos espaços acadêmicos é necessária para 

que as crianças criem uma identidade com a universidade, fazendo com que as crianças 

tenham um olhar menos estereotipado e mais acolhedor, sendo este, segundo os debates feitos 

entre os estudantes universitários uma boa metodologia para aproximar as crianças do 

ambiente de pesquisa, ensino e extensão para além das propostas do PIBID. 

Por fim, é necessário frisar, a medida em que as atividades foram desenvolvidas foi 

registrado o esforço dos bolsistas em adaptarem as disciplinas desenvolvidas no ambiente 

universitário à realidade das escolas públicas de ensino fundamental. A dissonância entre os 

conteúdos acadêmicos e o fazer pedagógico para a educação de crianças ficou clara durante o 

período de preparação e desenvolvimento. Assim, o estreitamento das relações entre 

universidade e escola é importante não apenas para o desenvolvimento dos estudantes da 

educação básica, mas principalmente para os futuros docentes. 
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Resumo 
O texto apresentado aqui é parte dos resultados da Iniciação Científica: “Os professores de Educação 
Artística de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul na década de 80”, vinculado ao projeto de 
pesquisa “A organização do trabalho pedagógico do Professor de artes visuais em Mato Grosso do 
Sul”, que tem por objetivo analisar a trajetória histórica do ensino de Artes Visuais no Mato Grosso do 
Sul no período de 1970 a 1990. Serão apresentados neste artigo, resultados parciais das análises de 
informações coletadas a partir de entrevistas realizadas com 3 professores de 3 escolas estaduais, no 
período de agosto de 2016 a julho de 2017. As histórias de vida aqui apresentadas de maneira breve, 
nos dão indícios sobre o ensino de Arte no Sul do Mato Grosso na década de 1970 a 1980, e sintetizam 
importantes aspectos que dizem respeito ao trabalho pedagógico dos professores, permitindo destacar 
algumas categorias analíticas: a) O professor e a formação para o trabalho; b) O professor e a livre 
expressão; e c) Aspectos culturais no trabalho pedagógico dos professores e a educação através da 
arte. Esta pesquisa de base historiográfica se faz necessária, pois destaca e registra os diferentes 
caminhos do ensino de arte no Sul de Mato Grosso. 
Palavras-chave: Ensino. Artes Visuais. Trabalho pedagógico. 
 

Introdução 

O texto apresentado aqui é parte dos resultados dos estudos desenvolvidos na 

iniciação científica, cujo plano de trabalho tem o título “Os professores de Educação Artística 

de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul na década de 80”, vinculado ao projeto de 

pesquisa “A organização do trabalho pedagógico do professor de artes visuais em Mato 
                                                 
1 Acadêmico do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, membro do grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem 
em Artes Visuais e bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
desenvolvendo o Plano de Trabalho Os professores de Educação Artística de escolas estaduais de Mato Grosso 
do Sul na década de 1980. E-mail- petersenartes@gmail.com 
2 Professora Adjunta do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, líder do grupo de pesquisa Ensino e 
Aprendizagem em Artes Visuais e coordenadora do projeto de pesquisa A organização do trabalho pedagógico 
do professor de Artes Visuais em Mato Grosso do Sul. E-mail- verapenzo@yahoo.com.br 
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Grosso do Sul”. Nosso objetivo analisar a trajetória histórica do ensino de Artes Visuais no 

Mato Grosso do Sul período de 1970 a 1990.  

Destacamos a importância histórica do período delimitado (1970 a 1990), vez que 

grandes acontecimentos ocorreram tanto no campo educacional, quanto no político, 

especialmente para o ensino de arte no Brasil, com a obrigatoriedade do ensino de arte na 

educação básica decorrente da lei n. 5692/1971, por meio da disciplina Educação Artística; a 

criação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1977; e a implementação do curso de Educação 

Artística na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1981. 

Serão apresentados neste artigo, resultados parciais das análises de informações 

coletadas a partir de entrevistas realizadas com professores no período de agosto de 2016 a 

julho de 2017, período no qual fomos recebidos pela direção das escolas pesquisadas e que se 

disponibilizaram a dar todo o apoio necessário para a realização de tais entrevistas.  

Bases teóricas e metodológicas 

As informações coletadas são analisadas sob a abordagem qualitativa, promovendo a 

articulação entre teoria e prática, uma vez que, “[...] para realizar uma pesquisa, é preciso 

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele.” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2008, p. 01).    

Sobre as questões metodológicas, Lüdke e André (2008) ressaltam o significado que 

as pessoas dão às coisas e à vida, que devem ser foco de atenção especial de um pesquisador 

que busca relatar a realidade de maneira profunda e concreta.  Mas, como e o que falar sobre 

o professor? Barbosa (1982) afirma que os professores, por falta de conhecimento do passado 

estão valorizando o “novo” como algo mais importante e primordial, sem uma estrutura firme 

e concreta de ensino, modulando assim um simples fazer sem intenção. Por isso mesmo, se 

faz necessária uma pesquisa de base historiográfica, pois, a partir dela poderemos deixar 

registrados os caminhos do ensino de arte, com especial destaque para a realidade sul-mato-

grossense. 

No processo de construção de conhecimento, e considerando o caráter historiográfico 

das nossas investigações, buscamos realizar um levantamento sobre estudos semelhantes ao 
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nosso. É importante destacar que não identificamos nenhum estudo sobre a história do ensino 

de arte em Mato Grosso do Sul, mas encontramos o livro “Memória da Arte em Mato Grosso 

do Sul” (ROSA; MENEGAZZO; RODRIGUES, 1992), que evidencia o papel do artista na 

formação da identidade sul-mato-grossense. As autoras destacam histórias de vida de artistas 

que representam o marco da contemporaneidade, da trajetória artística do Estado. Por motivo 

da divisão do Estado, grande parte dos artistas resolveram aqui permanecer, surgindo assim 

outros grupos, entidades e uma linguagem, todos sendo influenciados por uma mudança 

histórica que a década de 1970 evidencia.  

Dos artistas que participavam desse período encontramos apenas alguns registros, 

porém outros estão ativos até hoje, permanecendo na produção artística, mas, em ambos os 

casos são considerados formadores de uma identidade cultural sul-mato-grossense, alguns 

deles estudaram ou ministraram aulas nas escolas que são nosso lócus de pesquisa. 

Em “História de vida e identidades” Vieira (1999) nos esclarece que, recorrer a 

análises de histórias de vidas, acaba nos permitindo interpretar as representações sociais que 

permeiam um sujeito, assim como seus saberes intelectuais, como os imagina, sua base de 

afetividades e crenças, tal exercício de análise o torna ciente dos outros e reflexivo e 

possivelmente organizador do seu próprio eu.  

O autor também descreve ser muito atual o interesse com a história de vida e a 

identidade, num momento em que as ciências humanas e sociais buscam a objetividade na 

subjetividade das metodologias qualitativas. Este tipo de metodologia se torna um caminho 

dentre os muitos outros na busca de respostas. 

Nas menções de Vieira (1999) compreendemos que, as histórias de vida passam a ser 

utilizadas na possível busca pelo entendimento da cultura possuída pelos professores e 

educadores já formados, assim como o que também ocorrera em sua vida e suas 

circunstâncias, o que assimilaram e rejeitaram em sua trajetória, um saber além de sua própria 

escola.  

Seguindo esse pensamento sobre histórias de vida e os fatos históricos 

consubstanciados na década de 1970 a 1980, nos questionamos: quais são as histórias dos 

professores de arte no sul de Mato Grosso? O que entendiam por arte? Quais eram seus 

propósitos para o ensino de arte? 
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Para responder a estas questões, fizemos aproximações com o pensamento de Vigotski 

(2001), que nos indica algumas questões sobre a ação docente e alerta para o perigo da 

psicologia docente, quando a personalidade do professor se sobressai como aspecto de 

instrumental e mecânico, utilizado só para a atividade reprodutiva e tecnicista. 

A pedagogia tecnicista surgiu por conta da insuficiência de profissionais para atender 

as necessidades do mundo tecnológico, a partir de 1950 (60-70 no Brasil) que, objetivava a 

preparação de indivíduos mais “competentes” e produtivos para a necessidade do mercado de 

trabalho. Livros produzidos pela indústria cultural que, cujo seus objetivos, conteúdos, 

técnicas e avaliação se encontravam interligados.  

Tal organização racional e mecânica tinha por consequência oferecer conteúdos e 

práticas que pudessem estabelecer mudanças no comportamento do aluno, pois ao saírem do 

curso deveriam corresponder aos objetivos preestabelecidos pelo professor, além de se manter 

em uma sintonia com os interesses da sociedade industrial. Em parte, o período ao qual nos 

referimos em nossos estudos destacam essa realidade, mas o que nos dizem as histórias de 

vida? 

Análise dos resultados  

A coleta de dados e informações foi realizada em 3 escolas estaduais. Os contatos com 

a escola e direção escolar foram fundamentais para fazer a ponte entre pesquisadores e 

professores. No decorrer da pesquisa, realizamos ao todo 3 entrevistas com ex-professores e 1 

entrevista com um ex-aluno, entre o período de agosto de 2016 a junho de 2017, nas escolas 

nomeadas aqui como 1, 2 e 3.  Para a análise dos resultados parciais, foram utilizadas as 

entrevistas as entrevistas de 3 professores das Escolas 1, 2 e 3. Também, como forma de 

apresentação iremos nomear os 3 professores como P1, P2 e P3 . 

Os professores são dois do sexo masculino e um do feminino, lecionaram nas décadas 

de 50 a 80 em Campo Grande, no ensino fundamental e médio, além de ensino superior em 

outras escolas. O Professor P3 possui formação em magistério e letras, o Professor P2 tem 

formação técnica em artes plásticas e a Professora P1 em História. A faixa etária dos mesmos 

varia de 80 a 65 anos, atualmente os ex-professores residem na capital Campo Grande, dois 

deles são aposentados e um ainda atuante como artista. 
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Apresentaremos agora três histórias de vida de maneira breve, que indicam uma 

relação com o ensino de Arte no Sul do Mato Grosso na década de 1970 a 1980, que 

sintetizam importantes aspectos que diz respeito ao seu trabalho pedagógico a partir de sua 

própria fala de ex-professor: a) o professor e a formação para o trabalho; b) o professor e a 

livre expressão; e c) aspectos culturais no trabalho pedagógico dos professores e a educação 

através da arte. 

Foi a partir das análises das entrevistas que tais categorias foram retiradas, o que torna 

possível observar e compreender como o trabalho pedagógico do professor está organizado e 

sua real importância na construção e mediação da arte no processo de ensino e aprendizagem, 

assim como acreditamos que sua atuação sempre esteve permeada e articulada com suas 

íntimas questões de origens sociais e culturais.  

Nessas presentes categorias, a abordagem conceitual da pesquisa foi sintetizada pelo 

cruzamento das informações de caráter empírico.  

a) O professor e a formação para o trabalho 

Nesta categoria destacamos o professor P1 e como sua trajetória media o que conhece 

e ensina sobre arte, além de deixar evidente a formação, a ação docente e a sua relação a arte 

no início e meados dos anos 70. A P1é do sexo feminino, nascida no dia 31 de agosto de 

1937, Brasileira e natural de Campo Grande. Começou a lecionar no colégio 1 no dia 9 de 

abril de 1956, seu primeiro contrato era temporário, depois prestou concurso e foi aprovada, 

daí efetivada por esta escola. Começou como alfabetizadora, e na época não tinha uma 

formação específica para determinadas disciplinas, fez sua formação em magistério que, tinha 

algumas disciplinas e entre elas aquelas que a capacitaria a desenvolver a educação artística, 

“que na época chamavam de Artes, de um modo geral” (sic, fala da professora P1). 

Como professora trabalhou com alfabetização, lecionou educação artística de 1972 a 

1976. Esta professora, a P1, centrou-se mais na área de história, deu aula de história, deu 

curso de contador de história, se tornou professora de uma universidade católica, na qual 

trabalhou de 1978 até 2005, ensinando história medieval. Através de um curso superior 

intensivo para qualificar professores a lecionar, curso esse dado nas férias por professores de 

fora, P1 fez o ensino ginasial e o médio, primeiro e segundo ciclo. Em 1971 passou no 
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vestibular para História, fez curso de especialização em Belo Horizonte, onde teve contato 

com diversos professores de São Paulo. Participou de muitos congressos, entre eles o 

congresso de Belo Horizonte em 1977 da associação de professores de história. Se aposentou 

em 1983. Deixou de lado o ensino de arte, ao longo de sua trajetória de formação profissional. 

No que se refere aos 4 anos em que lecionou arte, na disciplina Educação Artística, a 

professora relata várias situações de ensino e aprendizagem que nos remete a compreensão e o 

sentido do ensino de arte na época, no caso meados da década de 1970. 
[...] Como professora de educação artística, [...] Eu seguia muito mais um plano [...] 
De dona de casa, ensinando a bordar, é pintar. [...] Elas se davam a bordar para 
ajudar no orçamento doméstico, [...] Trabalhava mais no sentido de uma economia 
doméstica do que desenvolver mais aquela sensibilidade artística. [...] Quando a 
gente fez o magistério aparecia como educação doméstica, [...] Além das atividades 
manuais, aprendia também a administração da casa, como você ser dona de casa [...] 
Ter a noção de organização, de etiqueta, como servir, como ser servido, como 
receber. (sic, fala da professora P1). 
 

De acordo com seu relato, durante o período em que lecionou Educação Artística, as 

meninas recebiam uma formação voltada para a disciplina e saberes do lar, a educação 

doméstica, tratava-se de uma educação para “o servir”. Já para os meninos, a formação 

profissional buscava prepará-los para o mercado de trabalho. 

 
[...] A educação artística vinha a complementar a formação dos jovens, da criança, e 
o rapazinho ele aprendia a tecelagem, ele aprendia marcenaria porque na época não 
se comprava um móvel pronto, produzia-se. [...] Ele já tinha que ir para o mercado 
de trabalho para ajudar a família. [...] Os meninos aprendiam a cuidar da horta... 
Pros meninos era mais a tecelagem, que era o que eu sabia fazer, [...] Os meninos 
era mais a tecelagem, usava as fibras, usava muito cordão e usava muita fita, [...] A 
gente ia nas selarias [...], e pegava retalhos, a partir desses retalhos que a gente fazia 
a produção. [...] Aqueles restos de couro ele dava e a gente levava para a escola. [...] 
E nesse sentido que a gente trabalhava educação artística. (sic, fala da professora 
P1). 
 

Destacamos que as ações da P1 refletiam um período no qual a pedagogia tecnicista 

predominava o ambiente escolar. Por isso, suas atividades eram voltadas mais para o fazer, e a 

arte era utilizada mais como ferramenta de produção para o mercado e ofícios manuais. 

 
[...] No universo do Colégio 26 de Agosto que, a maioria das crianças dali eram 
filhos de trabalhadores, de pessoas trabalhavam na agricultura [...] Eram populações 
muito pobres, [...] Tinha a chácara dos japoneses, [...] Além desses negros que 
vieram lá da região de mineração [...] Trabalhadores braçais que vieram pra 
construção da ferrovia [...] Então a educação artística ela não visava esclarecer em 
termos de cultura, mais fechar o horizonte, olha você tem que ser profissional, você 
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é filho de trabalhador, vai ser trabalhador, então você tem que saber como é a 
profissão do seu pai, essa era a filosofia. (sic, fala da professora P1). 
 

A professora também relata situações de controle em relação ao aluno, o que seria 

resquícios do regime militar, onde fica implícita a hierarquia do ensino pairando sobre a 

diferença social. Nesta fala a P2 tem ciência de que, o trabalho que lecionava e sua intenção 

não se voltavam para a cultura de arte, e sim para dar continuidade no sistema de trajetória do 

trabalho que tinha seus pais e mães neste devido período de meados de 70. 

b) Concepções de ensino e aprendizagem 

O professor P2, é artista, tem 65 anos, nascido em 23 de setembro de 1951, em Corumbá, 

Mato Grosso do Sul, sua formação é em Educação Artística, pela faculdade de Marília, São 

Paulo, em 1987. O professor é Artista como assim gostam de ser mencionado, lecionou 

devido a um projeto do Ministério da Cultura (MEC), no qual o Artista desenvolvia uma ação 

na escola para que os professores aprendessem a praticidade do fazer Arte, serviria “para os 

professores da Geografia, Português e História aprendessem o exercitar e fazer” (sic, fala 

professor P2). 

P2 dava aula em quatro escolas do projeto Prodiarte, de quinta a oitava série, nos anos de 

1979 a 1982, sendo neste período o único artista a dar aula, o mesmo não parou suas 

atividades como artista, falava muito de Miró, Picasso e Mondrian, tinha a vivência como 

artista e foi um dos fundadores do “Movimento Cultural Guaicurus”, criava exposição, 

montava e fazia projetos. Foi amigo de Lídia Bais, Lucia Correa da Costa, Conceição dos 

Bugres, José Carlos da Silva, Jorapimo, artistas que colaboraram com a manifestação artística 

do estado e do país.  

Adquirindo ao longo de seu trajeto muitos cursos de extensão nas áreas de dança, 

teatro, de desenhos, gravura e de Artes Plásticas, entre outros de extensão universitária em 

São Paulo em Administração e Marketing nas Artes. Especialista em oficina de Arte com 

Reciclagem, trabalhou ministrando Arte para alunos com Síndrome de Down e outras pessoas 

especiais da APAE lá de Corumbá. Foi assessor da Secretaria de Cultura de 1995 a 1998. 

Organizou vários festivais nacionais, tendo certificados diversos: teatro, figurino, cenografia, 
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maquiagem especificamente para palco, participando de workshops e possui cursos de 

secretaria Administrativa Escolar. 

Nesta categoria destacamos como o professor apresenta-se como mediador do conhecimento, ou 

ainda como formador de uma visão de arte. Com relação ao professor e artista P2, referia-se a este 

modo: 

 
[...] Interessante pra mim, que a pessoa produza, faça a Arte, porque no ato de fazer 
eu vou dando um empurrãozinho, uma mão aqui, quando vê tá pronto e eles ficam 
felizes né? [...] e sempre levava, fazia exposição no corredor, [...] Quem quisesse 
ficar no chão, cantava, assoviava sabe? E quem não quisesse ficar na carteira, que 
não era essas carteiras, eram essas quadradas, ou senão podia imendar fazer uma 
longa mesa como, era pouco material então tipo assim se você já usou o verde 
empresta pro outro e usa o azul, eu punha essa coisa da coletividade sabe?[...] Aí 
mandava primeiro fazer, bom agora pode fazer um desenho no papel aí pode parar, 
aí passa pro vizinho, então ia rodando, quando chegava a folha do primeiro, o do 
vizinho tava todo alterado, então todo mundo achava interessante sabe? Vamos 
supor, você faz uma bolinha, aí o outro já fazia uma orelhinha já virava um gato, aí o 
outro punha uma arvore, então eu dava essa dinâmica sabe? Quando voltava a folha 
desse daqui que rodou de mesa em mesa e assim de todos, tava pronto o desenho, e 
assim rico de signos e símbolos. (sic, fala do professor P2). 

 

Atuando de maneira que os alunos conhecessem as práticas de arte, o que parecia não 

ser comum tais vivências e relações, por isso que, segundo Vigotski (2001) o fazer e a 

estimulação criam uma relação de afeto entre o professor mediador e o aluno que se dispõe a 

aprender, onde ambos estão no mesmo fluxo e a mesma intenção de fazer e experimentar a 

arte e suas sensações. 

 
[...] Eu dava uma lista de material, não vinha nem a terça parte da metade daquela 
lista, e eu tinha que fazer mágica com aquilo, pra acabar com aquela coisa da época 
da Xerox, de colorir Xerox, de colar papelzinho de metal, era isso que os outros 
mandavam fazer. [...] Eu pedi permissão pra diretora que era muito minha amiga, 
adorava a dinâmica e nós andávamos pelo bairro, coletando coisas pra fazer 
colagens com serragens, sementes, com folhas, essa coisa da colagem com resíduos 
da natureza. [...] Então era desenho, mandava recortar revista, tirar e colar por cima, 
é pintamos pedras, [...] Arte com reciclagem, porque eu não tinha, eu já chegava lá 
com o material pros alunos sabe? [...] Mandava eles se virarem, trazia revista velha 
pra escolher um passarinho, quem não sabia desenhar [...] Nada com tesoura, 
rasgava, colava, que é decoupagem, [...] A gente nunca desperdiça o material, aí não 
gostei, vai pega destrói tudo e põe no lixo, você tem que aproveitar, é a 
transmutação, o reaproveitamento daquilo transforma ele numa outra coisa. [...]. 
(sic, fala do professor P2). 
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Pelos relatos do professor fica evidente que existia uma valorização da criação e da 

livre expressão do aluno, P2 se prontificava em suas aulas de arte ir de encontro à percepção 

sensorial, a elaboração, a construção e criação, seja com reaproveitamento ou ações coletivas 

dentro e fora de sala de aula. E mesmo em tais dificuldades que tinha o professor de arte no 

final da década de 70 e início de 80, como a falta de material e credibilidade como professor 

de arte, os alunos ainda assim tinham a liberdade de se expressar conhecendo arte. 

 
[...] A arte é o vínculo de ligar a pessoa a um plano melhor sabe? [...] É através da 
Arte, em qualquer uma delas é que nós podemos melhorar através das crianças daqui 
pra frente. [...] É através da arte que o ser humano vai atravessar esse século. Hoje o 
homem, o ser humano mata o outro como se pisa numa barata, e amanhã esquecem 
tudo. (sic, do professor P2). 
 

O artista e Professor P2 tem um olhar sobre a influência da arte na vida, pois com ela seria 

possível a prática de superação de conflitos, modificações sociais, criações de ideias e a 

elaboração de um desenvolvimento cultural. Para P2, essas ações da arte acabam que 

interferindo em nossas necessidades, sucessos e frustrações, estimulando o social que existe 

nas pessoas. Ainda, tais mediações das práticas de arte modificavam as características formais 

que possuíam a turma e sua escola.  

c) Aspectos culturais no trabalho pedagógico dos professores de artes visuais 

O professor P3 é brasileiro, nasceu em 31 de março de 1952 em Goiana no estado de 

Pernambuco, veio com 6 anos de idade a Mato Grosso do Sul. Iniciou sua vida escolar em 

Jardim, onde fez o primeiro e segundo ano primário, foi para Aquidauana e terminou o Ensino 

Fundamental.  Mudou se para Campo Grande, quando veio para cá já começa a dar aulas, fez 

cursos no Ensino Médio clássico, formado no Magistério. Fez o vestibular na então Fundação 

Católica de Mato Grosso (FUCMAT) e, em 1970, o curso de Letras e Inglês.   

Em 1977 ficou um ano no Rio de Janeiro fazendo a escola de teatro, de caráter 

alternativo. Em 1978 e 1979 participou do levantamento dos bens culturais do Estado de Mato 

Grosso do Sul, por conta do período da divisão, trabalhou como técnico na chamada 

Secretaria do Desenvolvimento de Recursos Humanos. Em 1995 foi presidente da Fundação 

de Cultura, tendo pós-graduação em Gerência de Cidade, pela FAAP. 
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Os aspectos de uma prática polivalente podem ser identificados na fala do professor 

P3, quando o mesmo comenta sobre o período que lecionou educação artística no início da 

década de 1980 na escola 3. 

 
[...] Dei aula de educação artística foi na Escola 3 só [...] Em 80, trabalhei com tudo 
[...] O que tinha a mão né? O desenho, a pintura, a pedra, a dança, o teatro [...] Quê 
para você trabalhar a arte você tem que sair da sua zona de conforto e tirar os alunos 
da zona de conforto também, mas isso naturalmente [...] A sala de aula a gente 
sempre deixava as cadeiras em círculo, ou então eu ia trabalhar com eles na quadra, 
ou então num pedaço da escola que tivesse algumas árvores que a gente pudesse 
ficar. (sic, fala do professor P3). 

 
O professor P3 relata suas atividades realizadas na Escola 3, nelas o professor fomenta 

o estimulo à aprendizagem e a contribuição que deverá ter a arte para a formação humana. 

 
Eu acredito piamente que a educação para funcionar ela tem que ter a presença da 
arte dentro da escola [...] Não creio que tem que ser nessa, naquela ou naquela outra, 
você pode trabalhar isso na matemática, na Língua Portuguesa, em ciências, nas 
artes, e enfim na história, na geografia, [...] Essa conjunção de ações, de forma que 
você nunca perca a visão do todo, [...] Creio que um planejamento de cunho 
coletivo. [...] Eu acho que a educação artística sempre foi considerada uma educação 
menor no contexto da escola, sempre, sempre, sempre, [...] Ela era ministrada por 
professores que não eram formados na área das Artes, [...] A maioria era feita uma 
arrumação pra complementação de grade, de carga horária. [...] Tinha excelentes 
professores de arte, que eram pessoas que viviam com aquele desafio, ia pesquisar, 
buscar coisas, formas de desenvolver aquilo e com muita vontade, [...]. (sic, fala do 
professor P3). 

 

Embora a formação do professor P3 não seja na área de artes, ele permeou suas 

atividades pedagógicas com as linguagens do hibridismo, modificando o espaço e deslocando 

o formato tradicional de classe, utilizando-se da arte para estabelecer seu processo de ensino 

aprendizagem no início da década de 80, fomentando a importância das práticas artísticas 

entre várias escolas, professores e diversas áreas de conhecimento. 

 
[...] Porque eu acho que a nossa educação, ela tá toda atravessada, toda 
desconectada, sabe? Porque na verdade a gente não prepara o cidadão para ser o 
cidadão, então eu acho que tinha que ter uma mudança, é realmente drástica e 
efetiva no currículo das escolas, mas sempre com essa visão, qual é o homem que a 
gente pretende formar? Qual é esse cidadão? [...] Agente passa a vida inteira na 
escola, eu tiro por mim, eu aprendi tanta coisa inútil, porque que eu não aprendi 
educação financeira? Por que eu não aprendi o que faz bem pra minha saúde né? 
Essa noção maior e mais responsável pela saúde você não tem, e se você não tem na 
escola você não tem na família, que as vezes não tem condição de proporcionar isso, 
você vai ter aonde? Você vai ter depois, aos trancos e barrancos na sua vida, 
descobrindo a um preço muito amargo o que você poderia já ter antevisto, estar 
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preparado para enfrentar. E a escola com o tempo resolveu encampar essas questões 
dentro de disciplinas, isso não resolve também. [...] Com a colaboração da arte [...] 
O bate-bola é mais lúdico, é mais dinâmico, é mais interessante, é mais produtivo, 
além de despertar toda a questão crítica de visão de mundo e tudo mais. Então o dia 
que tivermos essa educação o país será outro. [...]. (sic, fala do professor P3). 

 

O professor P3, com o seu acúmulo de experiência durante seu trajeto de ensino em 

artes no Mato Grosso do Sul comenta que, para ele seria a desconexão da educação com a 

cidadania, ou seja, o ensino não sendo capaz de preparar ninguém para as práticas civis e 

sociais, como educação financeira, medicina preventiva e outros aprendizados, coisas que 

teríamos somente na escola. Por isso, na perspectiva deste professor se faz necessário uma 

mudança, tanto no currículo quanto na estrutura escolar, utilizando-se da ludicidade e da arte, 

para ensinar, e que com ela, a arte, o que acabaria despertando no aluno a visão crítica e 

entendimento do mundo. 

 
[...] Havia uma mudança de atitude, de comportamento, de postura desses alunos 
que, passaram a ter um comportamento mais autônomo, mais dinâmico, com uma 
oralidade mais refinada, com uma expressão escrita mais trabalhada. [...] O que nos 
estimulava sempre a estar caminhando, na certeza de que a gente estava no caminho 
certo. (sic, fala do professor P3). 

 
É então na figura do arte-educador que procuramos ressaltar a importância de uma 

atuação que vise uma educação para os sentidos, para a apreciação, para a socialização, para o 

desenvolvimento e para o crescimento artístico desses jovens. 

Considerações finais 

A partir da análise dos relatos dos ex-professores é possível verificar a diversidade de 

percepções sobre o ensino de Artes. Os 3 professores, embora tenham atuado no mesmo 

período histórico, possuem visões diferentes sobre o papel da Arte tanto no ensino quanto 

para a formação do homem. 

Com uma visão mais tecnicista, a professora P1 utilizava suas aulas, que consistia em 

trabalhos manuais, para a formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, além de 

educar a mulher para os afazeres domésticos. Destacamos os resquícios dos princípios de 

ditadura que permeavam a escola na qual a professora lecionava. Tratava-se de uma escola 

para um público pobre, que limitava os alunos às mesmas perspectivas do país. 
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Já o professor P2 se utiliza da livre expressão para suas aulas, destaca-se a importância 

das suas práticas de experimentação com diferentes materiais para que os alunos tivessem um 

contato de origem estética.  

O professor P3, embora não formado na área de Artes, se utilizava de um ensino 

polivalente, permeado pelas linguagens do hibridismo, exaltando as contribuições da Arte 

para a formação humana. Durante o período em que lecionou buscou fomentar a importância 

das práticas artísticas entre diversas escolas, professores e áreas de conhecimento, utilizando-

se da Arte para estabelecer seu processo de ensino aprendizagem. 

Esta pesquisa de base historiográfica se faz necessária, uma vez que, a partir dela 

podemos identificar e analisar a importância do ensino de Arte, registrando os diferentes 

caminhos e objetivos que o ensino de arte teve ao longo do referido período no Sul de Mato 

Grosso. 
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Resumo 
Nesse artigo, apresentamos uma experiência teatral desenvolvida junto à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Arlindo Miguel Teixeira da rede de ensino 
municipal de São Bernardo do Campo (SP). Buscamos discutir a política e a emancipação por meio de 
processos de improvisação teatral, dialogando com as propostas pedagógicas de conscientização, de 
Paulo Freire, as proposições filosóficas, de Jacques Rancière sobre emancipação e política, e a 
abordagem político-teatral, de Augusto Boal. Utilizamos a improvisação como um procedimento para 
abordar a linguagem teatral nas oficinas propostas, na perspectiva de uma dinâmica de interação e 
espontaneidade que levasse à manifestação das inteligências, por meio da fala e da expressão corporal, 
tornando possível verificarmos a igualdade das inteligências, como propõe Rancière no livro O Mestre 
Ignorante. A improvisação é analisada dentro das suas diversas abordagens teatrais ao longo da história. 
O que nos leva a destacar aspectos políticos inerentes a toda ação teatral e pedagógica, segundo apontam 
Boal e Freire, respectivamente, nos possibilitaram debater opressões vivenciadas pelos/as educandos/as 
da EJA, observando a potencialidade do caráter transformador do sujeito, da sociedade e do teatro, 
propiciado por práticas teatrais de improvisação com Jogos Teatrais, Teatro do Oprimido e o Sistema 
Impro. 
 
Palavras-chave: Emancipação. EJA. Teatro do Oprimido. 
 
 
Introdução 

Ao atuarmos como professores de Arte na Educação de Jovens e Adultos nos deparamos 

com as particularidades desta modalidade, as quais precisam ser observadas dentro de seus 

contextos. É comum entre os/as educandos/as da EJA considerar-se como os únicos 

responsáveis por não conseguirem estudar, de tal modo que passam a pensar que não possuem 

inteligência: “A interrupção da trajetória escolar produz nos alunos da EJA, muitas vezes, um 

comportamento bastante introvertido e o medo de se posicionar, de dar sua opinião” (BRASIL, 

2002, p. 115). 

                                                 
1 Mestrando do programa de Pós-Graduação PROF-ARTES no Instituto de Artes UNESP, sob a orientação da 
Profa. Dra. Carminda Mendes André. Bacharel em Direção Teatral (2007) e Licenciado em Artes Cênicas (2006) 
pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP/MG). – E-mail: fernandocatelan@yaho.com.br. 
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E é a partir dessa condição, na qual os/as educandos/as não se sentem à vontade para se 

manifestar pela fala, que Boal (2009, p. 173-174) identifica os oprimidos com os “cidadãos aos 

quais se subtraiu o direito à palavra, ao diálogo, ao seu território, à sua livre expressão, a sua 

liberdade de escolha”. 

A partir desse entendimento, Freire propõe a superação da opressão por meio da 

educação de ação política conscientizadora, pois “Somente quando os oprimidos descobrem, 

nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em 

si mesmos, superando, assim, sua ‘convivência’ com o regime opressor” (FREIRE, 2015, p. 

72). 

Nesse sentido, entendemos que a política se inicia no reconhecimento da igualdade das 

inteligências, num movimento de começar a acreditar em si mesmo. Rancière (2011) aponta 

que a política se faz com a participação de todos, posto serem todos possuidores de igualdade, 

no que se refere às inteligências. Nessa perspectiva, somente diante de iguais os cidadãos 

sentem-se livres para manifestar seus pensamentos e sentimentos. 

A pesquisa aqui relatada propôs intervenções por meio de práticas teatrais que 

possibilitem a emancipação dos/as educandos/as, para que reconheçam a igualdade das 

inteligências em relação àqueles que julgam superiores, como aponta Rancière (2011). 

Escolhemos abordar a improvisação porque a consideramos um caminho possível aos 

nossos objetivos. Adotamos os trabalhos de improvisação de Viola Spolin (2001; 2015), que 

muito contribuíram com as práticas teatrais na escola, a abordagem de improvisação implícita 

no Teatro do Oprimido e, por fim, um estudo mais específico sobre o assunto, o livro 

“Improvisação como espetáculo” (2015), da Professora Dra. Mariana Muniz, o qual contém 

diversos procedimentos de improvisação, entre elas o “Sistema Impro”, que muito contribuiu 

com as propostas de improvisação aqui executadas. 

 

Improvisação como transformadora do sujeito, da sociedade e do teatro. 

Ao avaliarmos quais abordagens teatrais melhor serviriam aos propósitos que 

pretendíamos nesta pesquisa – para trabalharmos aspectos políticos inerentes ao teatro (BOAL, 

2013), na busca pelo reconhecimento da igualdade das inteligências (RANCIÈRE, 2011) e de 

um movimento de emancipação intelectual e social que possibilite uma conscientização na luta 
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contra as opressões (FREIRE, 2015) –, precisávamos escolher procedimentos teatrais que 

introduzissem a linguagem teatral e, em seguida, explorarmos cenicamente temas que levassem 

a denúncia e anúncio de transformação possível na vida de cada educando/a. 

O que nos parecia mais adequado, em princípio, para atender às primeiras expectativas, 

era trabalhar os Jogos Teatrais, propostos por Viola Spolin (2015), nos quais as regras são 

essenciais e nos levariam à negociação de acordos no coletivo, chegando ao desenlace dos jogos 

propostos. Isso possibilitaria uma aproximação com a linguagem teatral “Quem” (personagem), 

“Onde” (cenário) e “O Que” (ação), favorecendo participação, foco, confiança, envolvimento, 

liberdade e expressividade. 

Os/as educandos/as receberam muito bem as propostas práticas de Jogos Teatrais, o que 

permitiu manter o foco e conseguir a participação de todos/as. As dificuldades apresentadas 

foram a timidez discreta de alguns no início das primeiras aulas, o que é esperado para um 

grupo que começa a trabalhar a linguagem teatral. O bom desenvolvimento dos Jogos Teatrais 

contribuiu para encaminharmos a segunda abordagem proposta para a oficina. 

Depois de trabalharmos os Jogos Teatrais (SPOLIN, 2001), a abordagem mais direta, 

para nossa pesquisa baseou-se no Teatro do Oprimido, uma vez que “A estética do oprimido é 

uma proposta que trata de ajudar os oprimidos a descobrir a Arte descobrindo a sua arte; nela, 

descobrindo-se a si mesmo; a descobrir o mundo, descobrindo seu mundo; nele, se 

descobrindo” (BOAL, 2009, p. 170). 

Iniciamos as práticas com essas duas propostas: Jogos Teatrais (SPOLIN, 2001) – nos 

quatro primeiros encontros – e Teatro do Oprimido (BOAL, 2007) – do quinto ao oitavo 

encontros. Contudo, observamos algumas dificuldades no aprofundamento das práticas de 

Teatro do Oprimido – como no caso do uso da fala, por parte do/as educandos/as, nas propostas 

de Teatro Fórum e Teatro Jornal –, o que nos levou a ponderar alternativas e caminhos que 

poderíamos seguir. 

Em dado momento da pesquisa prática observamos que em todas as aulas lidávamos, 

direta ou indiretamente, com abordagens de improvisação tanto nos jogos teatrais como no 

Teatro do Oprimido, incluindo os exercícios que não dependiam da fala, fosse por meio das 

fisicalizações, fosse pelo teatro imagem. O que nos permitiu observar uma disponibilidade em 

se expressar e se comunicar corporalmente. 
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No entanto, com o uso da fala nas improvisações os/as educandos/as não se sentiam 

mais à vontade para participar, o que se mostrou um limitador. Eles/as ficavam inibidos ao 

expor suas ideias na frente uns dos outros, denotando aspectos de medo de se posicionar, de dar 

sua opinião, características de educandos/as que negam a igualdade de suas inteligências. 

Essas dificuldades nos levaram a indagar: como poderíamos proporcionar um ambiente 

onde os/as educandos/as pudessem se sentir mais à vontade em se expressar verbalmente? Que 

caminhos metodológicos teatrais poderíamos trabalhar para esse propósito? A partir desses 

questionamentos, começamos a introduzir exercícios do “Sistema Impro” propostos por Keith 

Johnston (MUNIZ, 2015). 

Esses exercícios, criados com o propósito de estimular a imaginação e a espontaneidade 

de adultos (MUNIZ, 2015), consistem numa abordagem de improvisação cujas regras 

estimulam a aceitação de todas as propostas de improvisação lançadas, visto que os 

participantes não podem bloquear nenhuma delas –, também pelo fato de que os jogos decorrem 

sem a necessidade de haver uma plateia e assim os/as educandos/as não se sentem expostos, 

mas livres para se manifestar. 

Dessa forma, nessa altura do trabalho, tornou-se evidente para nós que focar na 

improvisação proposta por Keith Johnston mostrava-se um caminho coerente com as 

intencionalidades as quais nos propusemos na pesquisa e que nos motivaram a entender melhor 

como a improvisação é observada ao longo da história do teatro e como é abordada. Cabe-nos 

agora nos debruçarmos sobre alguns aspectos da improvisação teatral. 

Ao longo da história Ocidental do teatro, podemos observar a improvisação sendo 

empregada em diversos períodos e nas mais variadas formas. Desde a Grécia e Roma antigas a 

improvisação era utilizada nos mimos: “O chiste verbal, somado a essas proezas sem palavras, 

físicas, levou às primeiras e breves cenas improvisadas” (BERTHOLD, 2001, p. 136). 

Encaminhando-nos para a Idade Média, podemos observar as figuras do bufão, uma 

espécie de louco e marginal, que improvisava, com sua liberdade de dizer o que quisesse 

(PAVIS, 1999, p.34-35), e a do saltimbanco, que “fazia demonstrações de habilidades físicas, 

de acrobacias, de teatro improvisado, antes de vender ao público objetos variados, pomadas ou 

medicamentos” (PAVIS, 1999, p. 349). 
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No começo do século XVI, surge a Commedia dell’arte, “arte mimética segundo a 

inspiração do momento, improvisação ágil, rude e burlesca” (BERTHOLD, 2001, p. 253). 

Momento em que a improvisação se destaca ao servir como técnica principal na cena em 

detrimento da supremacia do texto. Recentemente, no século XX, diversos encenadores que 

contribuíram para inovar a cena teatral se utilizaram da improvisação em suas práticas: 

Stanislávski, Meyerhold, Copeau, Grotowski (KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 96). 

Mas é a partir da década de 1960 (KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 96), que 

aparecem as metodologias de improvisação teatral que utilizamos em nossa pesquisa. Dos 

Estados Unidos, teremos o Jogo Teatral, de Spolin, no qual a improvisação é utilizada na 

preparação do ator ou do espetáculo. Do Brasil, e depois de diversos outros países da América 

Latina, Boal desenvolve o Teatro do Oprimido, no qual a improvisação é base para a cena. E 

da Inglaterra, Johnston, por meio de seu trabalho pedagógico, começa a investigar a 

Improvisação como acontecimento cênico. 

Patrice Pavis, em seu “Dicionário de Teatro” (1999, p. 205), define improvisação como 

a “Técnica do ator que interpreta algo imprevisto, não preparado antecipadamente e ‘inventado’ 

no calor da ação”. O uso da improvisação em situações de imprevisibilidade pode, numa leitura 

rápida, dar a entender que esta técnica sirva com um propósito de contornar uma situação em 

casos excepcionais (no calor da ação). 

Por sua vez, Maria Lucia Pupo, ao definir o verbete “Improvisação Teatral” 

(KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 95), alerta para esse entendimento limitado sobre 

a improvisação. 

 
Se os dicionários teatrais caracterizam o ato de improvisar como atuar se preparação, 
de modo não premeditado, que emerge no aqui-agora, Sandra Chacra emite uma 
ressalva a tal generalização, apontando que a própria natureza do encontro teatral 
implica alto teor de imprevisibilidade. Dado que a representação não pode ocorrer de 
modo perfeitamente idêntico em cada ocorrência, cabe reconhecer que improvisar é, 
em alguma medida, inerente ao jogo cênico, não se justificando, portanto em termos 
absolutos, contrapor improvisação e formalização. 
 
 

Ampliando o argumento sobre o uso do procedimento de improvisação, Pupo aponta 

uma definição segundo Odette Aslan, que examina “a improvisação sob três óticas diferentes: 

“pode se constituir enquanto instrumento de construção de um espetáculo, como elemento de 
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formação do ator, assim como pode ser, em si mesma, o próprio espetáculo” (KOUDELA; 

ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 96). 

Se retomarmos os três autores que utilizamos para desenvolver a improvisação nas aulas 

práticas, podemos dizer que os Jogos Teatrais sistematizados por Spolin (2015) servem como 

procedimento para a formação do/a ator/atriz e celeiro para a estruturação de um espetáculo; no 

Teatro do Oprimido, de Boal (2013), a improvisação é utilizada no momento da apresentação 

do espetáculo; e Johnston (MUNIZ, 2015) se vale da improvisação tanto para o treinamento do 

ator quanto sendo ela o próprio espetáculo. 

Muniz (2015) apresenta, em seu livro “Improvisação como espetáculo”, diversas 

abordagens históricas e de metodológicas sobre improvisação teatral, cujos “caminhos e 

resultados artísticos são essencialmente distintos, entretanto os une a necessidade de 

transformação, seja do sujeito, da arte e/ou da sociedade na contemporaneidade” (MUNIZ, 

2015, p. 63; grifo nosso). 

Nesse sentido, a improvisação promove reações diversas de transformação dos sujeitos 

envolvidos no fazer teatral (atores/atrizes e espectadores/as) e também na sociedade por seu 

caráter intrínseco político, além, é claro, de proporcionar diretamente a transformação do 

próprio espetáculo cênico. 

Muniz (2015, p. 64) estabelece uma organização em três categorias sobre as reações 

suscitadas por causa da improvisação teatral, destacando que a associação de reações tem 

apenas uma finalidade didática e de orientação de estudo: 

 Reação transformadora do sujeito 

 Reação transformadora da sociedade 

 Reação transformadora do teatro 

A autora analisa diversos grupos e práticas contemporâneas que utilizam a improvisação 

em seus trabalhos teatrais; porém, ao apresentarmos sua reflexão sobre esses agrupamentos, 

destacaremos apenas os três procedimentos que abordamos em nossa pesquisa: Jogos Teatrais 

(Reação transformadora do sujeito), Teatro do Oprimido (Reação transformadora da 

sociedade), Sistema Impro (Reação transformadora do teatro). 

As reações definidas por Muniz apontam o intercruzamento das intencionalidades. Isso 

demostra que os limites não são definitivos, rígidos, ou até mesmo que eles não existem. Assim 
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podemos observar que as três abordagens que usamos como suporte para as práticas com jovens 

e adultos passeiam entre o reconhecimento de si tanto na intenção de verificação da igualdade 

das inteligências (RANCIÈRE, 2011) como também na possibilidade de superação das 

opressões na vida pessoal e social (FREIRE, 2015). 

Desse modo, as práticas utilizadas pressupõem a emancipação, num movimento de 

emancipação social que apenas é possível numa ação coletiva e tem de partir do individual e 

por meio da emancipação intelectual. Conforme Rancière (2003, p. 199) demonstra na Noite 

dos proletariados: “um movimento de emancipação social é bem o produto de movimento que 

visa, antes de qualquer outra coisa, a emancipação intelectual e individual”. 

A partir daí, observamos que os três métodos de improvisação, em que cada uma 

representa uma reação transformadora, conforme organizado por Muniz, tocam, direta ou 

indiretamente, na questão da transformação social e do ser humano. 

 

A experiência 

Trataremos essa experiência como “uma experiência” (DEWEY, 2010, p. 109), partindo 

da ideia de que cada vivência é singular, marcante, integral, memorável e a cada novo passo, 

fluxo, se torna transformadora. 

A pesquisa foi realizada na escola, EMEB Arlindo Miguel Teixeira. A unidade escolar 

apresenta uma particularidade territorial porque se localiza num bairro oriundo de ocupação 

desordenada do espaço: uma área de manancial que não poderia ser ocupada por ser região de 

preservação ambiental. E a história de expansão e consolidação do espaço como bairro ao longo 

dos anos também denota em sua população as marcas das lutas por melhores condições de vida 

(moradia, saneamento básico, transporte, saúde, educação, lazer etc.). 

A pesquisa aconteceu no formato de oficina, nesta unidade escolar nas quartas-feiras 

são oferecidas diversas, cada educando/a pode se inscrever em uma delas, independentemente 

da turma em que esteja matriculado, ou seja, os alunos se misturam, o que promove interação 

entre as salas do primeiro segmento (alfabetização e pós-alfabetização) e segundo seguimento 

(5º a 8º termos). 

Realizamos a oficina ao longo de 13 encontros, cada um deles com 2h40 de duração, no 

horário das 19h00 às 22h00, com 20 minutos de intervalo para a janta. Na maioria dos encontros 
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utilizamos o espaço da biblioteca e, em três deles, o ateliê de artes. A frequência média por aula 

foi de 15 educandos/as. 

Nos encontros iniciais pensamos em trabalhar com os Jogos Teatrais, de modo a 

introduzir a linguagem teatral e estimular a relação de grupo, propiciando um espaço de 

confiança e espontaneidade. Num segundo momento, utilizaríamos as técnicas do Teatro do 

Oprimido, levando para o debate temas de opressão que propiciassem a denúncia e o anúncio 

de uma transformação possível. 

No decorrer da oficina, tornou-se evidente o nível de consciência transitiva crítica 

(FREIRE, 2014) dos/as educandos/as. Os temas de luta por melhorias no bairro eram 

amplamente discutidos, encenados e aprofundados por meio do teatro imagem, teatro jornal e 

teatro fórum, e daí surgiam questões de opressão: violência familiar, machismo, homofobia e 

desrespeito com os/as idosos/as, dentre outras. Convergindo com o indicado por Muniz (2015) 

de que o Teatro do Oprimido promove a transformação social e também com a assertiva de 

Freire (2014): a transformação apenas será possível se houver a denúncia das opressões e o 

anúncio de uma mudança possível. 

As experiências com o teatro imagem e as conversas antes da realização das 

improvisações do teatro fórum e teatro jornal demostraram momentos de debates bastante ricos. 

Contudo, ao passarmos para a cena, com o teatro fórum e jornal, observamos certa dificuldade 

no uso da fala, pois as pessoas que as observavam representavam um limitador. Nesse 

momento, retomamos os exercícios de blablação (SPOLIN, 2015, p. 109) e iniciamos as 

práticas de exercícios do Sistema Impro. 

Os exercícios do sistema Impro: Bala sim/não, branco/preto; Jogo das três palmas; 

atender e abrir à porta – promoveram improvisações mais dinâmicas e coletivas e não 

evidenciando apenas uma pessoa, e sim colocando todas em movimento de improvisação, sem 

plateia. Uma característica importante dessas improvisações reside no fato de não ser possível 

bloquear ou negar as propostas que chegam, o que nos possibilitou tanto observar que as 

expressões da fala adquiriam mais fluidez quanto o reconhecimento da igualdade das 

inteligências. 

Nesse encontro, começamos a propor exercícios do Sistema Impro e observamos que 

sem a presença da plateia a fala dos/as educandos/as se tornou livre, eles/as puderam exercitar, 
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de forma mais desinibida, suas potencialidades intelectuais e o reconhecimento da igualdade 

das inteligências. 

 
A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições 
ambientais está envolvida no processo de viver. [...] Muitas vezes, porém, a 
experiência vivida é incipiente. As coisas são experimentadas, mas não de modo a se 
comporem em uma experiência singular (DEWEY, 2010, p. 109). 
 
 

Afirmar que todos/as educandos/as tiveram uma experiência não nos é algo possível, 

pois cada um vivenciou (e vivencia) as práticas de modo diferente. Contudo, observamos que 

as propostas suscitaram experiências singulares. Durante todo o processo experimentamos 

tentativas mais assertivas e outras nem tanto, o que nos levou a entender que “Vivenciar a 

experiência, como respirar, é um ritmo de absorções e expulsões” (DEWEY, 2010, p. 139). 

Nesse sentido, objetivamos que as vivências fossem significativas, sem a ânsia de fazer a ação 

pela ação. 

 

Considerações 

Ao longo da pesquisa pudemos verificar a necessidade de adaptações a que todo 

planejamento pedagógico está sujeito. Essa intervenção é extremamente positiva, uma vez que 

propiciou interagirmos com os/as participantes da experiência, de modo a dialogar e atender, 

dentro do possível, as necessidades de cada coletivo. Isso pode soar como uma negligência 

quanto ao planejamento. Contudo, não o é: o planejamento consiste num instrumento que deve 

ser alterado ao longo do processo para que vá adaptando a realidade que se apresenta na sala de 

aula. 

No caso da inserção da abordagem com o Sistema Impro, que não estava previsto no 

início da pesquisa, observamos a necessidade de complementar e adaptar os Jogos Teatrais e 

de Teatro do Oprimido, de forma a possibilitar um caminho possível para a emancipação, no 

sentido de sintetizar e trabalhar aspectos de transformação do sujeito e da sociedade. 

Sendo assim, é possível vislumbrarmos a abordagem teatral com improvisação – 

observando a intencionalidade política inerente a cada proposta artística utilizada: Jogos 

Teatrais (reação transformadora do sujeito); Teatro do Oprimido (reação transformadora da 

sociedade); Sistema Impro (reação transformadora do Teatro, do sujeito da sociedade) –, como 
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uma experiência da arte/educação que propicia a emancipação do sujeito, ou seja, na interação 

da consciência coletiva de forma a intervir na realidade para a transformação social. 

Freire nos fala de um sonho possível como algo essencial para nos mantermos no 

caminho daquilo que acreditamos. Continuar atuando na sala de aula como arte educador só se 

torna possível se sonharmos com uma transformação que vise o melhor para as pessoas e para 

a sociedade. Acreditar nisso não é esperar que aconteça nesse momento, mas sim sonhar que 

vamos chegar lá (mesmo que não cheguemos ou que demore a acontecer). É acreditar de tal 

modo nisso que nos impulsione sempre a continuar caminhando. 
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INSTITUIÇÕES CULTURAIS E A CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES: EXPERIÊNCIA CASA FIAT DE CULTURA 
 

Ana Carolina de V. Ministério1 - UEMG 
 

Grupo de Trabalho Ensino 
 

 
Resumo 
O presente artigo busca demonstrar a importância das experiências vivenciadas e dos resultados 
alcançados através dos cursos de formação e capacitação para professores, oferecidos pelo Programa 
Educativo da Casa Fiat de Cultura, instituição existente desde o ano de 2006, localizada na cidade de 
Belo Horizonte (MG) que, desde o ano de 2014, integra o Circuito Cultural Liberdade, um dos 
maiores complexos de museus e centros culturais do país. Levando em consideração algumas 
deficiências, tanto práticas como teóricas, dos cursos de licenciatura dos professores que nos visitam, 
relatadas por eles mesmos e confirmadas por nós, percebemos a necessidade de contribuir para a 
atualização desses profissionais. As ações desenvolvidas pelos educadores vão desde a elaboração de 
sugestões de atividades pedagógicas e de recursos didáticos, os apoiando no que diz respeito às Artes 
Visuais no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, até cursos teóricos de longa duração, 
cursos de formação relacionados ao conteúdo das exposições temporárias, práticas artísticas em ateliê 
e experimentações estéticas. Ao mesmo tempo, os mesmos educadores realizam as visitas mediadas 
nas galerias sobre as exposições em cartaz, recebendo um grande número de grupos escolares, e uma 
diversidade enorme de público como, Centros Socioeducativos, instituições de saúde mental, de 
idosos, CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, Instituto para Cegos São Rafael, entre 
outros.  O Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura entende que um dos papéis fundamentais dos 
museus e dos equipamentos culturais na contemporaneidade é o de estar sempre em diálogo com as 
escolas, assumindo de forma efetiva sua missão pedagógica, abrindo-se para a comunidade e 
contribuindo para que os professores repensem suas práticas educativas de maneira mais consistente, 
com maior domínio do conteúdo da área de Artes Visuais, utilizando-se da criatividade e do 
pensamento crítico em ações de cunho pedagógico.  
Palavras-chave: Equipamentos Culturais, Artes Visuais, Docência.    

Introdução 

De acordo com estudos desenvolvidos por museólogos, gestores, filósofos e 

educadores sobre o papel dos museus na contemporaneidade, abordando principalmente o 

diálogo entre a sociedade e os equipamentos culturais, (GROSSMANN, p.193, 2011) o 

Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura vem desenvolvendo ações que propiciam a 

                                                 
1Mestranda em Artes pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. Especialista em Cultura e Arte 
Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP. Especialista em Produção e Crítica Cultural pela PUC-
Minas. Bacharel Licenciada em História pela PUC-Minas. Pesquisadora e mediadora em Artes Visuais do 
Programa Educativo da instituição Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. E-mail: 
carol.ministerio@hotmail.com . 

2107



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

aproximação de diferentes públicos ao universo das Artes Visuais, à experiência estética, à 

fruição e ao conhecimento prático e teórico sobre a produção artística. Outras instituições 

também veem desenvolvendo ricos projetos direcionados para os docentes, como, a 

Pinacoteca de São Paulo, com dois programas intitulados: Museu para Todos e Clube dos 

Professores, ou o Museu de Arte Moderna-MAM, que desenvolve o projeto Contatos com a 

Arte, voltado para professores e educadores.  

Na Casa Fiat de Cultura, um perfil de público em especial foi detectado pela nossa 

equipe demandando cursos e valorizando o trabalho então desenvolvido pela instituição, ou 

seja, os próprios professores. Recebemos uma procura muito significativa, pois toda a 

programação oferecida é gratuita incluindo a emissão de certificados de comprovação de 

presença.  

Em função da frequente convivência com os docentes durante as visitas mediadas com 

grupos escolares, foi possível observar a crescente procura por inovações pedagógicas, por 

conteúdos teóricos sobre Filosofia e História da Arte, pelo maior domínio de técnicas 

artísticas e por sugestões para diversificar os trabalhos a serem desenvolvidos com os alunos 

na escola, inclusive, antes e depois da visita ao equipamento cultural.  
 

Esse exercício de uso cultural permanente dos museus – que é para toda a vida – é 
bastante formativo e com certeza contribuirá bastante para o exercício de sua profissão 
de educar. Afinal, essa é uma postura que certamente poderá compor o seu processo 
mais amplo de formação humana e cidadã. O professor é, assim, um agente cultural e 
patrimonial. Ao promover ações e disparar processos de sensibilização para com o 
patrimônio e para com as expressões culturais, ele explora as potencialidades 
educadoras das cidades, do entorno da escola e de suas instituições culturais, além das 
oportunidades educativas que podem ser criadas no interior da própria escola. 
(PEREIRA, 2007, p. 112 e 113). 

 

Os professores de Educação Infantil estão entre os que mais demonstraram 

desconhecimento de conceitos básicos do universo artístico. Dessa forma o Programa 

Educativo começou a ofertar cursos que contribuíssem para a atualização dos professores, 

com o intuito de instrumentalizá-los para o trabalho, garantindo o melhor desenvolvimento de 

projetos extracurriculares ou interdisciplinares, para o enriquecimento de atividades a serem 

propostas para os estudantes, para o aprimoramento do conhecimento sobre Artes Visuais, e 

principalmente, para atraí-los para os espaços culturais e museais.  
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Várias frentes de ação foram traçadas pelo Programa Educativo, que possui uma 

equipe multidisciplinar, composta atualmente por cinco profissionais que atuam nas áreas de 

Artes Visuais e de Ciências Humanas. Na grande maioria das exposições da Casa Fiat de 

Cultura, pensamos, então, em atividades voltadas prioritariamente para os docentes, as quais 

denominamos de, “Curso de Formação para Professores”, integrando a programação paralela 

às exposições da Casa Fiat de Cultura. Também mantemos um convênio com a SMED-

Secretaria Municipal de Educação (BH), através do projeto ‘Circuito de Museus’, que nos 

permite desenvolver atividades voltadas prioritariamente para os docentes da Educação 

Básica, geralmente relacionadas ao tema ou à linguagem da mostra. 

Apresento, nesse artigo, cinco cursos oferecidos pelo Programa Educativo da Casa 

Fiat de Cultura, durante o primeiro semestre do ano de 2017, voltados para os professores de 

Educação Básica, assim como, as relações estabelecidas com a exposição do período, os 

conteúdos e as sinopses, os resultados alcançados, as avaliações, os relatos dos participantes e 

os registros fotográficos das ações.  

 

Cursos Oferecidos pelo Programa Educativo no Primeiro Semestre de 2017  

 
*Curso de Formação para Professores - Corpo: Indivíduo, Objeto, Cidade. 
 

 
Fig. 1: Material gráfico de divulgação do curso no site da Casa Fiat de Cultura 

 

 
Fonte: Departamento de Comunicação da Casa Fiat de Cultura 
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Sinopse: Dividido em três módulos, o curso apresentou o corpo como objeto de representação 

artística ao longo da História da Arte até a contemporaneidade, discutindo os padrões de 

beleza em seus diferentes contextos. No segundo módulo, aprofundou a noção de 

“corporeidade”, abordando o corpo como sujeito e recipiente da aprendizagem em espaços de 

educação formal, informal e não formal. No terceiro módulo, o curso refletiu sobre a ideia de 

Corpografia e suas implicações na vida dos indivíduos, seus trajetos urbanos cotidianos, 

abordando questões como mobilidade, experiência estética, memória, apropriação do espaço, 

patrimônio e intervenções artísticas urbanas. 

Carga horária: 06 horas/aula. 

Período: 14, 15 e 16 de março.  

 
Fig. 2: Troca de experiências entre os professores em sala 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo 

 
 
Depoimento: Letícia Reis Arrighi Cerqueira (aluna do curso de Educação Artística da Escola 
Guignard-UEMG e estagiária no Instituto de Educação de Minas Gerais). 
“Existe uma grande necessidade de atualização, formação e partilha entre os professores levando em 
conta o cenário atual. Tenho interesse em cursos deste tipo, principalmente, quando se trata de 
discursos sobre novas metodologias de ensino”. Relato registrado na ficha de avaliação do curso, data: 
17/03/2017. 
 
 O curso sugere a discussão na escola a partir da análise de algumas obras de arte, sobre o tema 

do bulling, assim, como a diversidade dos padrões de beleza, o respeito ao outro e ao diferente. 
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Também busca investigar a relação que os alunos têm com a cidade, seu bairro e arredores, a partir de 

artistas que usam a cidade como suporte para suas expressões artísticas.  

 

*Curso de Formação para Professores: O Desenrolar da Pintura: tópicos históricos e reflexões 

sobre a autoimagem. 

 
 

Fig. 3: Debate entre professores e educadores durante o curso 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo 

 
 
Sinopse: O curso abordou com os professores questões presentes no trabalho da pintora 

Thaieny Dias, como as possíveis relações entre as linguagens da pintura e fotografia na 

produção de autorretratos.  

Carga horária: 06 horas/aula 

Período: 04, 05 e 06 de abril.  

  

 O curso possibilita o desenvolvimento de atividades que trabalhem com os estudantes 

noções de identidade e de autoconhecimento. A proposta é que o aluno faça seu próprio 

autorretrato, propiciando uma melhor compreensão de si mesmo, fortalecendo assim, a 
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autoestima de cada um. Também fornece conteúdo para a discussão sobre o paralelo entre 

pintura/fotografia, suas semelhanças, diferenças e embates.  

      

  
*Curso: Introdução à Escultura em Pedra-sabão  
 
- Exposição: Prazer e Morte: A Escultura Atemporal de Marco Aurélio Guimarães 
 

 
 

Fig. 4: Professores no ateliê experimentando a técnica escultórica em pedra sabão 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo.  

 
 

Sinopse: O curso prático idealizado pelo Programa Educativo e ministrado pelo artista Marco 

Aurélio Guimarães pretendeu aproximar o público em geral e os professores participantes da 

prática escultórica, possibilitando possíveis aplicações em sala de aula. O curso foi dividido 

em três partes: esboço em plastilina, criação da escultura em pedra-sabão e acabamento.  

Carga horária: 06 horas/aula. 

Período: 28, 29 e 30 de março. 

 
Depoimento: Alex de Oliveira Gama (professor da Escola Estadual Dom Cabral). 
“Recomendo principalmente pelo fato de ser auxiliado em relação à técnica artística pelo escultor que 
tem obra exposta na casa”. Relato registrado na ficha de avaliação do curso – data: 13/04/2017. 
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O curso possibilita ao professor se aprofundar no universo escultórico, conhecendo melhor 

materiais que possam ser trabalhados na escola em atividades práticas, como, os modelados (massinha, 

plastilina ou argila) ou os entalhados (sabonete, madeira ou concreto celular autoclavado), além de 

ferramentas que são apropriadas para cada faixa etária, favorecendo discussões sobre as imagens 

tridimensionais e os conceitos de forma, volume, luz e sombra.       

 

*Curso: Oficina de Fotografia para Professores 
 
- Exposição: Sylvio Coutinho mostra Belo Horizonte na Casa Fiat de Cultura 
 
 
 

Fig. 5: Câmeras e equipamentos fotográficos apresentados no curso 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo  

 
Sinopse: O curso foi idealizado pelo Programa Educativo e ministrado pelo fotógrafo Sylvio 

Coutinho, que apresentou os princípios básicos da fotografia, discutindo as suas possíveis 

aplicações em sala de aula.  

Carga horária: 04horas/aula. 

Período: 27 e 28 de junho. 

Depoimento: Rosemary Vitalina (professora da Escola Estadual Doutor Renato Azeredo) 
“É sempre surpreendente tudo que a Casa Fiat de Cultura proporciona. É uma pena que ainda há 
pessoas que não buscam o conhecimento”. Relato registrado na ficha de avaliação do curso – data: 
28/06/2017. 
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O curso apresenta aspectos da história da fotografia e sua evolução tecnológica, além 

de capacitar o professor para dominar câmeras fotográficas analógicas e digitais, explorando 

técnicas de efeitos experimentais que são aplicadas nas imagens, para que na escola, os alunos 

também aprendam a manusear equipamentos e compreendam elementos do universo 

fotográfico. Sugestão de atividades com Pinhole e Câmera Escura também são sugeridas.    
 
 

Fig.6: Professores experimentando técnicas fotográficas durante o curso 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo 

 
 
 
*Curso: Introdução à História da Arte no Brasil:  
 

 
Fig. 7: Material gráfico de divulgação do curso no site da Casa Fiat de Cultura 

 
Fonte: Departamento de Comunicação da Casa Fiat de Cultura  
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Sinopse: O objetivo deste curso foi introduzir os professores à trajetória das Artes Visuais no 

Brasil, abordando aspectos patrimoniais e artísticos e revisitando os principais artistas e 

movimentos desde a Arte Pré-histórica até a Arte Contemporânea, passando pela Arte 

Indígena, Barroca, Academicista, Movimento Modernista, o Neoconcretismo até as 

manifestações atuais. Devido ao extenso conteúdo, o curso foi dividido em três módulos. 

Módulo I: Expressões Nativas e Arte Colonial.  

Módulo II: A Visão dos Artistas Estrangeiros e a busca pela Identidade Nacional. 

Módulo III: Século XX – Do Moderno ao Contemporâneo.   

Carga horária: total de 36 horas/aula (divididas em 12 horas/aula por módulo).  

Período: terças e quintas dos meses de abril, maio e junho. 

 
 

Fig. 8: Exibição de documentário sobre Arte Pré-Histórica durante as aulas 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Programa Educativo 

 
 
Depoimento 1:  Elisângela Ribeiro da Silva (historiadora, estudante de Conservação e Restauro e 
professora da rede pública de ensino). 
“O tema da última aula me interessa por demais e tenho poucas informações sobre o mesmo, por isso 
agradeceria se você disponibilizasse a bibliografia que utilizou para prepará-la. Gostaria de 
parabenizar você e a Casa Fiat de Cultura pelo excelente curso de Introdução à História da Arte 
Brasileira. É muito bom saber que a instituição se preocupa em oferecer esses cursos para a população 
de um modo geral, e que os mesmos são muito importantes para a popularização da arte brasileira. 
Saiba também que tenho muitos conhecidos que adorariam participar de novas turmas, então espero 
que o curso seja ofertado novamente, e eu espero que futuramente outros cursos sejam ofertados, para 

2115



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

que eu também possa usufruir mais uma vez dos "serviços" da Casa Fiat de Cultura”. Relato via e-mail 
- data: 22/06/2017. 
 
Depoimento 2: Jorge Luiz Beltrão (estudante de História e professor da rede pública de ensino). 
“Olá. Gostaria de utilizar este espaço para parabenizar a Casa Fiat de Cultura pelo curso de História da 
Arte no Brasil. Só tenho agradecimentos e elogios: à educadora Ana Carolina Ministério (com seu 
amplo domínio do tema), ao pessoal de apoio, ao material utilizado, às instalações, ao espaço e à 
atenção com que o grupo foi recebido. Agradeço a esta instituição pela oportunidade. Espero que o 
Educativo da CFC siga com uma programação alinhada com a difusão da cultura e da arte”. Relato via 
e-mail - data: 23/06/2017. 
 
 
 O curso oferece aos professores conhecimentos fundamentais e subsídios teóricos 

sobre a História da Arte no Brasil, possuindo como diferencial a inclusão da produção 

artística pré-colonial, como a Arte Pré-histórica e a Arte Indígena. Através dos conteúdos os 

professores pudem planejar melhor suas aulas, escolher com mais propriedade obras e artistas 

a serem trabalhados, além de possuírem maior embasamento para seus discursos e suas 

atividades pedagógicas, oferecendo aos alunos reflexões e análises mais consistentes.     

 
Considerações finais 
 
 Através das experiências adquiridas em função das atividades propostas destinadas aos 

professores pelo Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura, constatou-se a extrema 

pertinência das ações desenvolvidas, a enorme demanda dos docentes por atualização, por 

formação complementar e pela aquisição de maiores conhecimentos na área de Artes Visuais, 

não apenas práticos, mas, principalmente, teóricos.  

 Acredito que essa demanda vem ocorrendo, primeiramente, devido às dificuldades que 

os professores enfrentam em seus ambientes de trabalho. Problemas como: inexistência de 

recursos pedagógicos e estruturas precárias de algumas escolas, evasão e falta de interesse dos 

alunos, pouca ou nenhuma verba para atividades extraclasse, desvalorização do ensino de 

Artes Visuais por parte do Estado e por alguns profissionais que estão inseridos na própria 

área da Educação, tempo insuficiente previsto na grade curricular para a disciplina e etc. Esse 

cenário os obriga a estarem sempre pensando em formas alternativas e atrativas para 

conseguirem desenvolver um trabalho de qualidade com os estudantes. Acredito também, que 

seja devido à dificuldade que os professores encontram em participarem de cursos regulares 

mais longos, que poderiam propiciar atualização em suas formações, cursos de pós-
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graduação, por exemplo, pois exigem uma maior dedicação, tempo de estudo, frequência 

presencial e recursos para custearem as mensalidades, transportes e materiais de estudo. O 

caráter gratuito e objetivo dos cursos oferecidos pelo Programa Educativo com certeza são 

fatores que influenciam muito na participação assídua dos docentes nas atividades propostas.          

  A partir da significativa quantidade de inscrições recebidas pela instituição,  

confirmou-se então, a importância dos encontros propostos e de seus desdobramentos: o 

resultado efetivo nas aulas com os alunos. Muitos professores relataram nas fichas de 

avaliação para serem preenchidas por eles no final de cada curso, como as vivências e os 

conteúdos dos encontros contribuíram no planejamento dos trabalhos desenvolvidos nas 

escolas, ou seja, de como ampliaram suas possibilidades pedagógicas, os estimulando a 

usarem diferentes recursos didáticos, propiciando outras formas de abordagens do 

conhecimento, desenvolvendo propostas inovadoras, contribuindo assim, para que o processo 

de ensino-aprendizagem se torne mais criativo, consistente, crítico, significativo e prazeroso.  

 O diálogo entre a escola e as instituições culturais deve ser cada vez mais intenso e 

frequente, não apenas pela importância de se oferecer subsídios pedagógicos aos docentes e 

conteúdos teóricos sobre Arte, Cultura e Educação, mas também, para que o trabalho das 

instituições, tanto de educação formal, informal e não formal, possa se enriquecer através da 

cooperação entre os três espaços, e que, por fim, o professor reconheça a indispensável 

relação a ser estabelecida entre eles. 
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INSTRUMENTOS DIDÁTICOS PARA MEDIAR A EXPERIÊNCIA 

ESTÉTICA NA CIDADE 
 

Rachel de Sousa Vianna1 - UEMG 
Daise de Oliveira Rodrigues2 - UEMG 

Isabel Alves Corrêa de Abreu3 - UEMG 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
Agência Financiadora: Programa PAPq/PIBIC/UEMG  

 
 
 
Resumo 
Este trabalho discute a responsabilidade do ensino de artes visuais em relação ao estudo da cidade. 
Partindo de um levantamento no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil, detecta uma 
contradição: ao mesmo tempo em constitui um tema central de estudo e produção no campo das artes 
visuais contemporâneas, a cidade é ignorada no ensino de artes. Na contramão dessa situação, o texto 
apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa voltada para o desenvolvimento de instrumentos 
didáticos para mediar a experiência estética da cidade. Com foco na região central de Belo Horizonte, 
a investigação teve início em maio de 2016 e encontra-se atualmente na segunda fase. Baseada em 
uma série de pressupostos conceituais e metodológicos, a proposição dos instrumentos prioriza a 
educação visual, entendendo que um olhar sensível à configuração espacial e visual da paisagem 
constitui um pré-requisito para compreender as implicações éticas da presença ou da desconsideração 
de critérios estéticos nos processos de transformação da cidade. São descritos três instrumentos que 
envolvem jogo, pesquisa de imagens, consultas ao google maps e a blogs, curadoria de imagens, 
desenhos de observação e de imaginação. Espera-se que esses instrumentos possam servir de 
referência para professores de arte interessados em incluir a cidade como objeto de estudo em suas 
aulas.  
 
Palavras-chave: Ensino de arte. Artes visuais. Cidade. Paisagem. Metodologia de ensino.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Doutora em Educação pela USP. Professora da Escola Guignard e do Programa de Pós-Graduação em Artes da 
Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG. Líder do grupo de pesquisa Mediação em arte e cultura: 
Teorias e métodos. Email: rachelsvianna@gmail.com 
2 Graduada em Design Gráfico pelo Centro Universitário UNA. Estudante de Licenciatura em Artes Plásticas da 
Escola Guignard/UEMG, com bolsa de Iniciação Científica nos Editais 02/2016 e 03/2017 PAPq/UEMG. Email: 
daiseazeitona@gmail.com 
3 Graduada em Cinema e Audiovisual pelo Centro Universitário UNA. Estudante de Licenciatura em Artes 
Plásticas da Escola Guignard/UEMG, com bolsa de Iniciação Científica no Edital 02/2016 PAPq/UEMG. Email: 
isabel.alvesdeabreu@gmail.com 
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Introdução 

Nos documentos oficiais de âmbito federal que norteiam o ensino de arte na educação 

formal no Brasil, poucas passagens aludem à responsabilidade da disciplina em relação ao 

estudo da cidade. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte – PCN de 5ª a 8ª séries, os 

conteúdos do eixo de ensino voltado para a apreciação em artes visuais incluem a “descoberta, 

observação e análise crítica de elementos e formas visuais na configuração do meio ambiente 

construído” (BRASIL 1998, p.67). Ao tratar das possibilidades de relacionar a arte com os 

temas transversais, o mesmo documento aponta a importância de estimular a reflexão sobre 

“corresponsabilidades no manejo, conservação, transformação de estéticas ambientais no 

interior e no exterior dos lugares em que vivem as pessoas” (BRASIL 1998, p.39). Os PCN de 

arte do ensino médio estabelecem que o ensino de arte deve capacitar os estudantes a se 

engajarem coletivamente “por melhores qualidades culturais na vida dos grupos e das cidades, 

com ética e respeito pela diversidade” (BRASIL 2000, p. 50). 

Tendo recebido referências tão tênues nas diretrizes oficiais, não é de se estranhar que 

haja poucos indícios de que a cidade tenha sido incorporada como objeto de estudo no ensino 

de arte. Na literatura do campo de educação das artes visuais, o texto Aprendendo a ver, de 

Eileen Adams, publicado em livro organizado por Ana Mae Barbosa, permanece como 

exceção ao vazio sobre o tema (ADAMS 1998). Um levantamento realizado no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do Brasil não encontrou, na área de Artes/Música, qualquer grupo com 

linhas de pesquisa que abrangessem arte, educação e cidade (VIANNA, RODRIGUES, 

CERQUEIRA 2017). Em comparação, apareceram grupos como: Kairós: educação das 

sensibilidades, história e memória, com a linha de pesquisa denominada “cidade e educação 

das sensibilidades”; EDUCAMEMÓRIA, com a linha de pesquisa “redes de cultura, estética e 

formação na/da cidade”; Paisagem, cidade e história, que tem como uma de suas propostas 

“desenvolver procedimentos de leitura e interpretação de paisagens e ambientes a partir de 

representações visuais: cartografias, estampas, gravuras, desenhos, pinturas, fotografias”.  

Eliminado o termo “educação”, a busca utilizando as palavras-chave “arte” e “cidade” 

ou “estética” e “cidade” localizou dezoito grupos de pesquisa da área de Artes/Música. Entre 

eles, o grupo Asfalto – texturas entre artes e filosofias, voltado para “pesquisas teórico-

práticas com a urbanidade, tendo na ideia de ‘asfalto’ as estriagens que direcionam os 
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trânsitos e os modos de perceber, estar e viver uma cidade”. O Grupo de Pesquisas Paisagens 

Híbridas “tem como matriz de trabalho a ideia da Paisagem Inventada”, explorando 

“desenhos de paisagens: reais, imaginárias, paisagísticas, sonoras, artísticas [...]”. O Grupo de 

Estudos sobre Arte Pública investiga as variantes da “Arte Pública, Arte Urbana e 

Intervenções Artísticas no meio urbano contemporâneo do país, buscando promover estudos 

que considerem a amplitude das camadas históricas constitutivas da imaginária urbana [...]”.  

Embora não seja exaustivo, esse mapeamento do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

Brasil confirma duas suposições, aparentemente contraditórias. Se por um lado, a cidade 

constitui um tema central de estudo e produção no campo das artes visuais contemporâneas, 

por outro, o mesmo não acontece em relação ao ensino de artes. Esse desprestígio encontra 

paralelo em outros países. Na introdução do livro Built Environment Education in Art 

Education, June King McFee aponta que apesar dos esforços de grupos isolados de arte-

educadores e arquitetos nos Estados Unidos e na Europa, a relevância de estudar o meio 

ambiente construído na disciplina de artes ainda não foi reconhecida (MCFEE 1999, p.viii). 

Um dos fatores que dificulta esse desenvolvimento diz respeito às especificidades do espaço 

urbano. A cidade é um organismo complexo, em constante transformação, que desafia nossa 

capacidade de percepção e interpretação. Sem algum tipo de formação ou apoio externo, 

poucos professores de artes irão se aventurar nesse terreno.  

Exemplos internacionais apontam que o caminho para que a cidade seja incorporada 

ao currículo da escola formal é longo e difícil. A partir da sua experiência com uma série de 

projetos ingleses voltados para a educação ambiental com foco na cidade, Eileen Adams 

sugere que a participação de arquitetos e entidades profissionais constitui um apoio decisivo 

para o avanço da área. A pesquisadora também alerta para o risco de enfatizar os aspectos 

socioeconômicos e políticos à custa dos aspectos estéticos e de design, negligenciando a 

importância da experiência estética (ADAMS 1998, p. 130). Para Laura Chapman, os 

professores de artes visuais têm especial obrigação de trazer para discussão as consequências 

estéticas e humanas do meio ambiente construído. Longe de triviais, essas consequências são 

evidentes no modo como as pessoas percebem, pensam e agem em relação ao seu meio e entre 

si (CHAPMAN 1999, p.vii). É possível que essa preocupação esteja despontando no Brasil, 

visto que os anais dos Encontros Nacionais organizados pela Associação de Pesquisadores de 
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Artes Plásticas – ANPAP nos anos de 2014, 2015 e 2016 registram cinco artigos que abordam 

a cidade como tema do ensino de artes visuais (AGUIAR 2014; SOUZA 2014; TERRAZA 

2015, VAZ 2015, VIEIRA 2016).  

 

Arte e cidade: Três abordagens 

Considerando a história da arte e a produção contemporânea de artes visuais, podemos 

pensar em três vertentes para explorar a experiência estética da cidade nas aulas de artes 

visuais. A primeira diz respeito à noção de paisagem. Com base em referências de diversos 

campos do conhecimento, Karina Dias defende que a paisagem é uma invenção artística e 

que, embora todas as culturas humanas estabeleçam algum tipo de relação com o meio 

ambiente, a capacidade de reconhecer a existência da paisagem “necessita de uma 

aprendizagem cultural que provém de uma sensibilidade que se cultiva. Estar perto, ou em 

contato direto com ela, não significa percebê-la” (DIAS 2010, p.132).  

O caminhar como prática estética aponta para uma segunda modalidade de apreensão 

da cidade, quando se passa da representação à prática do movimento no espaço real (CARERI 

2016, p. 71). Reunindo as “flanâncias” urbanas de Baudelaire e Walter Benjamin, as 

deambulações dos dadaístas e surrealistas, as derivas situacionistas, as errâncias do grupo 

neodadaísta Fluxus e, no Brasil, ações de Flávio Carvalho e Hélio Oiticica, o caminhar 

permanece potente como forma de arte contemporânea. Para além da arte, tornou-se uma 

bandeira de arquitetos e urbanistas como Paola Berenstain, que chama atenção para a 

importância de retomar a “relação inevitável entre o corpo físico e o corpo da cidade que se dá 

através do andar, através da própria experiência física – corporal, sensorial – do espaço 

urbano, ato tão simples, porém imprescindível [...]” (BERENSTEIN 2005, p.24).  

Por fim, as variações “arte pública” e “intervenção urbana” configuram outra 

possibilidade de explorar a cidade do ponto de vista da experiência estética. Diferente de 

obras que simplesmente foram exibidas ou tiveram lugar em praças ou em outros espaços 

urbanos, esse “novo gênero de arte pública” busca estabelecer uma relação viva com o local.  

Para José Teixeira Coelho, “autêntica arte pública” é aquela que "instalando-se num espaço 

não privado, transforma-o em espaço público, espaço da aproximação, do entrelaçamento, da 

solidariedade, espaço da construção dos laços éticos” (TEIXERA COELHO 2000, s/p).  
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Essa tipologia não pretende enquadrar a produção artística, mesmo porque a 

combinação de referências e formatos, típica do cenário contemporâneo de arte, desafia 

qualquer tentativa de classificação. Exemplo disso é o posicionamento do artista italiano 

Francesco Careri em relação ao caminhar, que ele entende como forma de ver e de criar 

paisagens, como intervenção urbana e como arquitetura da paisagem (CARERI 2016). Feita 

essa ressalva, entende-se que essas três modalidades podem servir como parâmetro para 

professores de artes visuais interessados em propor experiências estéticas da cidade. No caso 

da pesquisa apresentada a seguir, a noção de paisagem e o caminhar estético servem de norte 

para a proposição de materiais didáticos de artes visuais com foco na cidade.  

 

Uma pesquisa para desenvolver instrumentos didáticos para mediar a experiência 

estética da cidade  

A investigação Ensino de arte e a cidade: Estética e ética na percepção da paisagem 

urbana de Belo Horizonte constitui um desdobramento de uma pesquisa de mestrado em arte-

educação. Realizado em 1998, esse estudo inicial desenvolveu e testou instrumentos didáticos 

voltados para ampliar a capacidade de perceber, analisar e avaliar os aspectos estéticos da 

paisagem da Avenida Bandeirantes, em Belo Horizonte (VIANNA 2016). Quase vinte anos 

depois, a investigação hora em andamento também tem como objetivo desenvolver 

instrumentos didáticos, mas com foco na Região Central de Belo Horizonte.  Em ambos os 

estudos, a educação visual tem um papel fundamental, entendendo que um olhar sensível à 

configuração espacial e visual da paisagem constitui um pré-requisito para compreender as 

implicações éticas da presença ou da desconsideração de critérios estéticos nos processos de 

transformação da cidade.  

O referencial teórico da pesquisa se estrutura em torno de quatro temas.  No primeiro, 

aparecem os conceitos e diretrizes da educação patrimonial, com destaque para os textos 

sobre built environment education, que contemplam projetos específicos sobre ensino de arte 

e estética urbana. Os estudos sobre as formas de percepção do espaço construído e do papel 

do corpo na apreensão da cidade representam outro leque de referências, incluindo obras 

clássicas, como os textos de Yi Fu Tuan (1983, 1986) e outras mais recentes, como as de 

David Le Breton (2016) e Jan Gehl (2015). O terceiro grupo reúne livros que tratam da 
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análise da forma nos campos da arquitetura e do urbanismo. A proposta é selecionar exemplos 

para ilustrar como os princípios formais estão presentes nos espaços urbanos e que 

implicações têm para a qualidade de vida dos cidadãos. O quarto grupo compreende os 

estudos sobre Belo Horizonte. Com um leque tão amplo de referências, a expectativa não é 

esgotar todas as possibilidades de reflexão que a bibliografia oferece, mas sim construir um 

repertório de exercícios práticos e analíticos que levem em conta a dimensão ativa e mutante 

da experiência estética da cidade.  

A metodologia envolve métodos qualitativos de investigação, incluindo a pesquisa em 

fontes digitais e bibliográficas, análise da paisagem e dos espaços urbanos segundo critérios 

identificados na literatura e caminhadas sensoriais pela região de estudo. O primeiro passo 

consistiu no levantamento fotográfico de dois percursos previamente selecionados, utilizando 

a plataforma Google Maps. Organizadas em um layout sequencial, as imagens capturadas 

permitiram uma visão geral dos trajetos. Também nessa etapa, foram identificadas instituições 

culturais com potencial para servir de apoio durante as visitas com estudantes.  

A observação direta da paisagem em cinco visitas de campo constituiu uma etapa 

fundamental da pesquisa. Foi a experiência de caminhar em diferentes horários do dia que 

permitiu avaliar os trajetos em termos de conforto e segurança, considerando fatores como 

insolação, qualidade do ar, nível de ruído, aclives e declives, quantidade de transeuntes e 

veículos, sinalização de trânsito. Além de possibilitar a captura de dados relativamente 

objetivos, andar pelas ruas proporcionou experimentar a cidade em toda a sua complexidade e 

riqueza. Ao longo dessas visitas, foram feitos registros fotográficos de todo o circuito, 

incluindo fachadas dos edifícios e detalhes da paisagem.  

A partir da combinação desses dois métodos, um mais visual e distanciado, e outro 

mais corporal e imersivo, os dois trajetos iniciais foram redefinidos. Os critérios de seleção 

incluíram a qualidade estética da paisagem, a presença de edifícios de diferentes épocas e 

estilos, os níveis de segurança e conforto das ruas, a logística de embarque e desembarque de 

grupos de estudante em ônibus de excursão. Com cerca de quinhentos metros cada um, os 

dois percursos podem funcionar de maneira independente ou combinados. O Trajeto 1 inicia 

na Praça 7 e segue por três longos quarteirões da Afonso Pena até chegar ao Palácio das 

Artes. O Trajeto 2 começa na Igreja São José, localizada na Avenida Afonso Pena, desce três 
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quarteirões pela Rua Espírito Santo, vira à direita na Rua Caetés e percorre dois quarteirões 

até chegar à Praça da Estação.  

Definidos os roteiros de visita, foi feito um levantamento dos edifícios do percurso 

tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - 

IEPHA ou pelo Diretoria de Patrimônio Cultural – DIPC, responsável pelo tombamento no 

nível municipal. Além da pesquisa bibliográfica sobre a arquitetura e o traçado de Belo 

Horizonte desde sua fundação, o estudo envolveu a busca por imagens, projetos 

arquitetônicos, documentos e antigos artigos de jornal na Biblioteca do IEPHA, no Arquivo 

Público Mineiro, no Arquivo Público da Cidade e na biblioteca do Museu Abílio Barreto. 

Com esses dados reunidos, a equipe de pesquisa está trabalhando na proposição dos 

instrumentos didáticos.  

 

Instrumentos didáticos 

Os dois roteiros formam o ponto de partida para a proposição de instrumentos 

didáticos a serem aplicados em sala de aula, como forma de preparação para a visita dos 

estudantes ao centro da cidade. A elaboração desses instrumentos está fundamentada em uma 

série de premissas conceituais e metodológicas: 1) conferir centralidade à educação visual; 2) 

contemplar as implicações éticas de decisões estéticas; 3) trabalhar o senso crítico, a 

percepção e a imaginação; 4) relacionar passado, presente e futuro da cidade; 5) estabelecer 

diálogos entre arte e cidade; 6) propor paralelos entre o centro da cidade e os bairros; 7) 

contribuir para o engajamento cidadão; 8) transitar entre o espaço real e virtual; 9) adotar 

formas lúdicas e interativas; 10) combinar atividades de campo e exercícios em sala de aula; 

11) explorar as possibilidades de pesquisa que as novas tecnologias de comunicação 

oferecem; 12) ser autoexplicativo.  

Uma preocupação no desenvolvimento dessas ferramentas didáticas diz respeito ao 

público a que se dirige. Por um lado, a proposta é oferecer instrumentos que permitam ao 

professor de artes visuais ou de outra disciplina atuar como mediador da experiência estética 

da cidade, sem o apoio de um especialista. Por outro lado, é fundamental evitar o risco de uma 

simplificação empobrecedora, reduzindo a complexidade da cidade, que é também sua 

riqueza. Os três exemplos apresentados a seguir buscam atingir esse equilíbrio.  
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Onde eu vi?  

Um jogo de observação, Onde eu vi? desafia o estudante a encontrar um detalhe de um 

edifício ou um elemento da paisagem urbana dos trechos em estudo utilizando a plataforma 

Google Maps. A proposta, muito simples, tem como objetivos despertar o interesse e 

desenvolver um olhar mais atento para a paisagem urbana. O exercício pode ser feito a partir 

de fotos impressas ou digitais, sendo as últimas enviadas para celulares ou outros 

equipamentos. O grau de dificuldade pode ser adequado para diferentes faixas etárias, 

variando de acordo com o tamanho, a visibilidade e a singularidade do que for selecionado 

como alvo da busca. A seleção de elementos característicos da linguagem arquitetônica pode 

funcionar como uma introdução ao estudo dos estilos. A figura 1 mostra colunas jônicas, 

frisos e óculos típicos da arquitetura neoclássica presentes no Palácio da Justiça. Na figura 2, 

um detalhe do prédio da Prefeitura de Belo Horizonte revela os volumes ortogonais e os frisos 

característicos do art déco. E a figura 3, os brises modernistas do Palácio das Artes.  

 
Fig. 1, 2 e 3. Detalhes do Palácio da Justiça, da Prefeitura e do Palácio das Artes.  

BELO HORIZONTE 2016 

Fonte: As autoras. 
 

Estilo: estado de espírito de uma época 

Um segundo instrumento didático parte dos três estilos arquitetônicos mais 

representativos na formação de Belo Horizonte - eclético, art déco e modernista – para refletir 

o significado de “estilo”. O primeiro passo é de reconhecimento: a partir de fotografias de 

dois ou três edifícios representativos de cada estilo, o estudante vai procurar outros prédios 

com características semelhantes. De início, essa busca será feita nos dois trajetos, usando a 

plataforma Google maps. Para deixar espaço para a construção de um pensamento visual 

investigativo, essa etapa deve dispensar informações complementares. Na apresentação dos 
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resultados de sua pesquisa para a turma, o estudante precisa levantar hipóteses para justificar 

sua escolha. Por que determinado prédio pode ser considerado eclético, ou art déco, ou 

modernista? Após a exposição individual, segue-se um debate: quais são os traços definidores 

de cada estilo? Quais variações cada um permite? De que época são esses edifícios?  O 

próximo passo é realizar uma pesquisa, individual ou em grupo, para levantar dados que 

comprovem ou levem a uma reformulação das hipóteses levantadas. Os resultados devem ser 

apresentados em sala.  

Depois que as características essenciais de cada estilo estiverem firmemente 

estabelecidas, cada estudante vai realizar uma curadoria sobre um dos estilos, montando uma 

mostra de oito a dez imagens. Essa curadoria pode se referir a outros edifícios de Belo 

Horizonte ou de outra cidade, ou mesmo de outros tipos de objetos ou obras de arte. Pode ser 

feita através de fotografias do próprio estudante ou reproduzidas de livros, revistas ou 

internet. A questão central dessa atividade é entender que o estilo permite compreender os 

valores de uma determinada época. Nas palavras de Michel Maffesoli, “estilo é o caráter 

essencial de um sentimento coletivo”, “é a expressão de uma época e tradução de seu estado 

de espírito (MAFFESOLI 1995, p.26/p.32).  O fechamento dessa atividade se dá pela criação 

de paisagens imaginárias. Como seria a paisagem de uma rua onde todos os edifícios fossem 

art déco? Como seria viver em um bairro de arquitetura eclética? Como seria Belo Horizonte, 

se seus moradores tivessem escolhido conservar seus edifícios antigos? Essa paisagem 

imaginária pode ser criada com desenhos, colagens, maquetes ou textos.  

 

Desenho de observação 

Criado em 2007 por Gabriel Campanario, o movimento Urban Sketchers busca 

estabelecer uma conexão sensível com a paisagem urbana pelo desenho de observação. 

Presente em mais de vinte países, entre eles o Brasil, o movimento organiza eventos e 

compartilha a produção dos seus membros na internet. O blog principal do movimento no 

Brasil recebe cerca de 150 mil visitas mensais (VALGAS 2017). Conhecer o trabalho de 

pessoas morando em diferentes cidades, com níveis variados de domínio técnico e estilos 

muito distintos pode ser um estímulo para os estudantes se interessarem pelo desenho de 

observação. Visitar o blog, escolher um desenho para apresentar para a turma e comparar as 
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diferentes técnicas pode despertar o desejo de aprender a desenhar. Como requer alguma 

prática, é importante dar oportunidade para os estudantes realizarem desenhos nas vizinhanças 

da escola e pelo bairro onde moram, antes da visita ao centro da cidade. Para incentivar quem 

tem dificuldade, é possível utilizar folhas de acetato sobre pranchetas de acrílico transparente. 

Usada desde antes da invenção da perspectiva linear, essa técnica surte efeitos surpreendentes, 

mesmo para iniciantes. Nos trajetos de visita à região central de Belo Horizonte foram 

escolhidos dois pontos estratégicos para o desenho de observação: as escadarias da Igreja São 

José e as varandas do Edifício Central, localizado na Praça da Estação. Ambos foram 

selecionados por serem pontos altos, que permitem uma vista privilegiada da paisagem. 

Abertos ao público, são afastados do movimento dos pedestres e de trânsito, oferecendo maior 

segurança e tranquilidade para se concentrar no desenho.  

 
Figs. 4 e 5. Desenhos feitos em acetato a partir da escadaria da Igreja São José e da varanda do Edifício Central. 

BELO HORIZONTE 2016 

  
Fonte: As autoras. 

 

Considerações finais 

Os instrumentos apresentados aqui integram um elenco de materiais didáticos que 

estão em fase de elaboração. A proposta é disponibilizar esses recursos em um site, para que 

professores de todos os níveis de ensino possam escolher os que consideram mais 

interessantes para seus estudantes. Embora desenvolvidos especificamente para a Região 

Central de Belo Horizonte, os instrumentos podem ser adaptados para diferentes cidades. O 

ideal é que sejam usados de forma complementar, combinando atividades em sala de aula, nos 

arredores da escola, nos bairros onde vivem os estudantes e na área central da cidade. O uso 
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das tecnologias digitais permite estabelecer um diálogo entre espaço físico e virtual e ampliar 

o repertório de referência dos estudantes. Privilegiando a educação estética, os instrumentos 

buscam capacitar os estudantes a desenvolver um olhar mais atento e mais crítico para a 

paisagem urbana, compreendendo as relações entre estética e ética. Com essa pesquisa, 

pretende-se contribuir para a inclusão da experiência estética da cidade nos conteúdos 

oferecidos pelo ensino de artes visuais em espaços de educação formal e não formal.  
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INTERAÇÕES. COAUTORIAS? 
Raquel Teixeira1 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
 
Resumo 
Recorte de minha pesquisa de mestrado. Delineadora do movimento de mirada interna da professora 
de artes visuais, com trajetória profissional dividida em três momentos perceptivos: o estar/ser 
professora, o ser professora de artes visuais e o encontrar-se professorartista, estágios de maturação da 
práxis2.Objetivando fazer desse modus a grafia das Artes Visuais no Centro de Referência em 
Educação Infantil Realengo/Colégio Pedro II – CREIR/CPII. Neste percurso auto analítico, durante as 
vivências com as crianças, surge a dúvida sobre a existência de aulas autorais nesta escola. Espaço 
multidocente com estratégia pedagógica bidocente e propostas desenvolvidas a partir de projetos 
originários das/com as crianças. Da problematização sobre “O que é um autor” em Michel Foucault, 
busco neste artigo demonstrar se existem e quais são os tipos de autorias, a partir dos encontros com as 
Artes Visuais no CREIR/CPII. 
Palavras-chave: Autorias, Bidocência/Multidocência, Educação Infantil. 
. 

Introdução 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é reconhecida como 

território das professoras generalistas. Oriundas dos cursos de Formação de Professores de 

nível médio, graduadas em Pedagogia ou em outras áreas, essas professoras são habitualmente 

tidas como referências das crianças de suas turmas. E o são. Não há sombras de dúvidas sobre 

a questão, se estivermos falando de uma escola em que as turmas interajam apenas com uma 

única professora em seus cotidianos.  

Pensemos na mudança de cenário: crianças de três a cinco anos convivendo 

diariamente com uma série de professoras. De diferentes especializações, em vários campos 

do conhecimento, norteados pelos eixos Brincadeiras e Interações3. Como se dá a interação 

entre crianças, professoras, saberes e fazeres diversos? Existe aula autoral, numa escola em 

                                                 
1 Mestranda em ensino de artes, do programa de mestrado profissional em Artes – PROFARTES no Instituto de 
Artes da Universidade Estadual Paulista – UNESP. Sob a orientação da professora Dra Rita Bredariolli. 
Coordenadora e professora de artes visuais no Colégio Pedro II – CPII, no Rio de Janeiro. Participante do Grupo 
de Pesquisa e Investigação em História, Memória, Arte e Educação – GPIHMAE do Instituto de Artes da 
UNESP. 
2 Considerando práxis como ação transformadora da pessoa sobre o mundo, o que significa não apenas atividade 
prática, mas atividade sustentada na reflexão (VAZQUEZ, 1977). 
3 Eixos norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010, p. 25). 
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que os fazeres se atravessam, os saberes diluem-se nas vivências com as crianças e, as 

docências são compartilhadas? E ainda, de que maneira as Artes Visuais se estabelecem como 

especificidade? Em um local em que a maioria das experimentações utiliza os elementos da 

linguagem visual em seus processos. É deste lugar multifacetado, o Centro de Referência em 

Educação Infantil Realengo, do Colégio Pedro II (CREIR/CPII) que lanço as questões para 

reflexões/ações. Aproximando-me muito mais da busca por caminhos que apontem a grafia 

das Artes Visuais, linguagem mediada por professoras especialistas, no CREIR/CPII. E, 

distanciando-me de dar respostas sobre o papel desse campo nesta escola. Para tanto disserto 

sobre a bidocência, estratégia utilizada para garantir maior cuidado no cotidiano das crianças, 

em que duas professoras da área da Pedagogia compartilham as responsabilidades em cada 

turma (CREIR/CPII, 2017). Disserto ainda sobre a multidocência que consiste na ação 

conjunta dos diversos professores que atuam na escola. Esses profissionais, das áreas das 

Artes Visuais, da Educação Física, Informática e Música, junto às professoras pedagogas, 

formam um grupo de trabalho de 7 a 8 pessoas por turma. Os olhares específicos de cada 

integrante desses grupos, a partir de seus campos de conhecimento e, a troca possibilitada, 

não só pela atuação bidocente, em que um professor de linguagem e uma pedagoga trabalham 

juntos. Mas, também pelos momentos de discussão de toda a equipe, funcionam como 

retroalimentação para que o processo de trabalho aconteça de maneira mais integrada e 

harmônica com e para as crianças (CREIR/CPII, 2017). Problematizando e discutindo 

possibilidades de autoria e coautoria, nas ações pedagógicas das Artes Visuais do Centro de 

Referência, onde as propostas são desenvolvidas a partir de projetos, advindos das 

curiosidades das crianças através da escuta sensível de todos os docentes. 

 

O Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II em Realengo 

Em março de 2012 iniciou-se a Educação Infantil no Colégio Pedro II. Nesse 

momento atendia-se crianças de 4 e 5 anos, grupamentos II e III4 respectivamente, com a 

escola vinculada ao Campus Realengo I (Real I). Em 2014 a escola passa à categoria Unidade 

de Educação Infantil, desvinculando-se de Real I e ampliando o acolhimento às crianças de 3 

                                                 
4 Em 2017 há a mudança na nomenclatura dos grupamentos. A numeração acompanha a idade, portanto hoje em 
dia temos GIII, GIV e GV. Turmas com crianças de 3, 4 e 5 anos, respectivamente. 
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anos de idade. Desde então a escola atende a 168 crianças em 2 turnos, cada turno com 6 

turmas. Nesse mesmo ano foi designada pela reitoria uma Coordenação Setorial Geral para 

montar uma equipe equivalente à estrutura dos catorze campi que formam a instituição: 

Coordenação Adjunta Pedagógica, Coordenação Adjunta Administrativa, Setor de Supervisão 

e Orientação Pedagógica (SESOP), Orientações Pedagógicas (OPs) por turnos, Coordenação 

de Projetos5, Coordenações Pedagógicas em Artes Visuais, Educação Física, Educação 

Musical e Informática Educativa, áreas denominadas Linguagens Especializadas6 no 

CREIR/CPII. Em 2017 passamos a ter também o Núcleo de Atendimento a Pessoas com 

Necessidades Especiais (NAPNE). 

Em 2015 forma-se o Departamento de Educação Infantil (DEI), instituído 

oficialmente, através de eleição, no ano seguinte. Em 2016, após grande mobilização de toda 

a comunidade escolar, a Unidade de Educação Infantil – entre possibilidades do retorno ao 

campus Real I e a busca por autonomia como os outros campi – passa a ser Centro de 

Referência vinculado diretamente à Reitoria.  

 

Bidocência e Multidocência  

A peculiaridade da bidocência é a estratégia pedagógica em que o cuidar da criança, 

de maneira individualizada, torna-se o foco, não dissociando cuidar de educar. No 

CREIR/CPII as propostas são mediadas por duplas de multidocentes. A bidocência, entre as 

duplas da Pedagogia, flui quase que em sua totalidade, de modo muito mais eficaz que a 

docência compartilhada entre especialistas de áreas diversas e professoras pedagogas, apesar 

desta troca propiciar inúmeros aprendizados.  

A rotina do cotidiano escolar e a especificidade da área das professoras pedagogas que 

as permite estar com apenas uma turma, nutre os professores de linguagens com informações 
                                                 
5 Esta função atende às necessidades específicas do CREIR onde se utiliza a metodologia da pedagogia de 
projetos. Esta coordenação busca a articulação entre as linguagens e o núcleo de Educação Infantil. 
 
6 Diferentemente dos campi que atendem os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) do Colégio 
Pedro II, em que as Artes Visuais e as outras Linguagens são chamadas de atividades. Desde o início desse ano 
discutiu-se, durante a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) do CREIR – processo de construção 
árduo e colaborativo que durou 3 anos –, a mudança da nomenclatura Linguagem para Áreas, já que o 
entendimento coletivo na Educação Infantil é de que estas áreas ultrapassam o campo da linguagem. Por falta de 
tempo para aprofundamento decidimos continuar com o que já havia com a intenção de voltarmos à discussão 
sobre essa reflexão, assim que possível. 
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e olhares mais próximos sobre cada criança. Evidentemente, elas reconhecem os interesses 

que surgem nas turmas mais rapidamente que os professores das outras áreas, apesar deste 

fato não ser um padrão. Nos comunicam, interagem, colaboram na medida do (im)possível. 

Por conta da diversidade de áreas e de professores, da grade de horários, dos projetos de 

pesquisa e extensão de cada profissional – que são vividos fora da escola em sua maioria – a 

duração dos encontros entre as professoras pedagogas e os de linguagens, é curta. Apesar de 

termos Reuniões Pedagógicas Semanais (RPS), elas acontecem apenas entre professores das 

mesmas áreas do conhecimento. Nossa Reunião de Projetos (RP) também é semanal e reúne 

todos os professores do Centro de Referência ao mesmo tempo, mas ainda não contempla a 

amplitude de demandas que são diferentes em cada área para cada turma. Questões de 

escolhas, ou somos professores pesquisadores – o que a instituição estimula e torna nossos 

saberes-fazeres cada dia mais investigativos, críticos, reflexivos e ativos, voltados para a 

melhoria do ensino – ou, temos encontros somente entre as equipes de cada turma. Podemos 

fazer isso, porém esbarramos em outra dificuldade. Como os professores de linguagens 

estariam com todas as professoras pedagogas das turmas em que atuam ao mesmo tempo? 

Também poderíamos estar, mas viveríamos apenas para reuniões pedagógicas. Sem 

possibilidades de estudos, pesquisas, invenções de novas teorias/práticas, amplitude da 

carreira e dos aprendizados que não ocorrem apenas entre os muros da escola. Organizamos o 

tempo e as formas de interações para trocas, da melhor maneira possível: grupos de 

conversas, redes sociais, endereços eletrônicos e durante as arrumações das salas, após os 

encontros com as crianças. Além das horas semanais nas reuniões oficiais. Assim, tentamos 

afinar ideias e intenções e, muitas das vezes, conseguimos.   

Neste universo multidocente a grande maioria é pró colaborativa, mas colaborar sem a 

possibilidade de nos aprofundarmos em especificidades que cada área possui, cria algumas 

ranhuras que interferem nos processos de construção, causando desvios que nem sempre são 

favoráveis. Nas Artes Visuais, o desenvolvimento das crianças, que une intuição, imaginação 

e percepção – cerne da criação7 - pode não alcançar objetivos pensados, assim como, o 

desenvolvimento da teoria na prática das professoras da área pode ser prejudicado. Há que se 

                                                 
7 OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30ª. ed. Petrópolis. Vozes, 2014. 
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pensar em outras possibilidades de interações nas bidocências. Quem sabe uma bidocência 

entre os mesmos campos ou entre as linguagens? 

 

Artes Visuais na Educação Infantil do Colégio Pedro II 

Neste ano está prevista a finalização da renovação do Projeto Político Pedagógico 

Institucional (PPPI) do Colégio Pedro II, em processo de revisão desde 2014. O anterior data 

de 2002. A Educação Infantil adquiriu representatividade no documento. Desde 2015 já havia 

esboços para um possível programa das artes visuais nesta etapa, porém, a concretização se 

deu no primeiro semestre de 2017. A partir das vivências das professoras do Departamento de 

Desenho e Artes Visuais (DDAV) no CREIR, o discurso de como se desenvolve os 

saberes/fazeres das artes visuais neste lugar, se estabelece no PPPI8 (Figura1)9. Na intenção 

de coadunar discurso e prática, eu professora e coordenadora da disciplina na Educação 

Infantil, tenciono observar, registrar, reconhecer falhas, evidenciar o que for positivo, elaborar 

propostas de mudanças quando necessárias, através dos processos das crianças com as 

professoras de artes visuais em interação com os outros campos. Há a reflexão sobre as 

vivências das crianças, submersas nas linguagens da Arte, sendo as Visuais uma das mais 

percebidas nos projetos, para verificar e diferenciar a utilização dessa linguagem. Separar 

ações que a encaram como ferramenta das que a pensam como campo do saber/fazer, Arte 

como conhecimento. Responsabilidade de quem entende Arte/Educação como engajamento. 

Desejos em vias de estruturação para aprofundamentos. Uma movimentação político-

pedagógica, meio de valoração desta linguagem – exercício constante dos profissionais da 

Arte – no campo da Educação. 

                                                 
8 “Nas práticas artísticas, pensadas e desenvolvidas para a Educação Infantil, enfatizam-se as propostas que 
possam promover a apreciação de poéticas, a ampliação do repertório imagético e experimentações que 
favoreçam o desenvolvimento estético e o potencial criativo, estimulando a criança a expressar ideias e 
sentimentos por meio da linguagem plástica. No Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II, 
complexo de Realengo - CREIR, as propostas no campo de Artes Visuais desenvolvem-se a partir do elo: 
imaginar, experimentar, construir – campo expandido da Abordagem Triangular – e suas relações com as 
culturas visuais nas infâncias”. (COLÉGIO PEDRO II. Estratégias Metodológicas na Educação Infantil in: 
Projeto Político Pedagógico Institucional. Departamento de Artes Visuais (DDAV). Rio de Janeiro, 2017). 
9 No documento original consta “histórias da arte/cultura popular/cultura visual e infância (*)”. Sabendo que 
existem diversas culturas e que as hierarquias entre elas é algo construído hegemonicamente com cunho 
classista, reformulo este eixo. Para dialogar com, e, ratificar as nossas intenções, expressadas no texto de 
abertura do programa de Artes Visuais do Colégio Pedro II. Retificando: “HISTÓRIAS DAS 
ARTES/CULTURAS DIVERSAS/ CULTURAS VISUAIS E INFÂNCIAS”. 
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Eu, o autor (?) 

A palavra autor significa: “Aquele que está na origem de; que é a causa de: o autor de 

uma invenção” (AURÉLIO, 2017). E ainda, “aquele que é a causa primária e principal de 

algo; criador de ou que projeta alguma coisa; aquele de quem alguma coisa nasce” 

(MICHAELIS, 2017). Se falamos em autor tratamos ao mesmo tempo de criação. Se há 

autoria, há um tipo de concretização. Independentemente da materialidade, conceituação, 

técnica ou suporte. Autoria e realização são pares. Se questionamos autoria teremos que nos 

Fig. 1. Rizoma dos desejos da Educação Infantil no Programa de Artes Visuais. PPPI/CPII, 2017. 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II, 2017. 
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voltar às invenções, de que ordem for, pois essas trazem consigo indícios da presença de 

alguém que as pensou/materializou.  

Os sentidos de autor, expresso nos dicionários, podem mudar conforme quem os 

pensa. Sua forma se modifica em relação aos meios e as áreas em que essa persona10 circula. 

Em setembro de 1969 Michel Foucault, em debate na sociedade francesa de Filosofia levou 

provocações sobre “o que é um autor”11. Discorrendo sobre o nome deste, explicou: 

 
[...] funciona para caracterizar um certo modo de ser do discurso: para um discurso, 
o fato de haver um nome de autor, o fato de que se possa dizer "isso foi escrito por 
tal pessoa", ou "tal pessoa é o autor disso", indica que esse discurso não é uma 
palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, uma 
palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma palavra que deve ser 
recebida de uma certa maneira e que deve, em uma dada cultura, receber um certo 
status. (FOUCAULT, 1969/2001, p. 273-274). 
 

Problematizando a ausência do autor em preferência à análise da obra, noção que na 

visão do filósofo também deve ser discutida, adverte que preterir o autor não o faz 

desaparecer, pelo contrário, o evidencia em uma aura transcendental. O necessário é encontrar 

o espaço deixado pelo vazio do autor. Quais funções e lugares surgem por conta deste 

desaparecimento? 

Esclarece o conceito de autor dizendo que a função deste está ligada ao universo 

jurídico e institucional. E que esta função origina-se no fim do século XVIII, quando o direito 

à propriedade encampa a literatura. O autor transpassa um nome próprio, ele caracteriza um 

tipo de texto. E esse tipo de texto, passa à categoria de discurso. Discursos como “modo de 

existência” (FOUCAULT, 1969/2001, p. 288), perfis de uma sociedade. A função-autor 

norteia ideias a partir de um discurso formador, fundador de paradigmas. [...] “não remete 

pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a 

várias posições-sujeito que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar” 

(FOUCAULT, 1969/2001, p. 279-280). Nem todo texto possui a “função autor” 

(FOUCAULT, 1969/2001, p. 288). “Instaurador de discursividades” (FOUCAULT, 

1969/2001, p. 289), o autor não é aquele que apenas elabora um texto, mas cria teorias, 

                                                 
10 Jung, Carl Gustav. Tipos Psicológicos. Petrópolis, Vozes, 2008 
11 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: ______. Ditos e escritos III: Estética: literatura e pintura, 
música e cinema. Tradução de Inês Barbosa. Rio de Janeiro: Forense, 2001.p. 264-298. 
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tradições, disciplinas, alçando-se à qualidade “transdiscursiva” (FOUCAULT, 1969/2001, p. 

295), por viabilizar outros modos de ver, de (re)pensar o mundo e a elaboração de novos e 

infinitos discursos, inclusive diferentes dos seus.  

Foucault questiona qual o lugar de fala do sujeito, prenunciando a transformação 

constante da forma/função-autor. 

  
[...] segundo que condições sob que formas alguma coisa como um sujeito pode 
aparecer na ordem dos discursos? Que lugar ele pode ocupar em cada tipo de 
discurso, que funções exercer, e obedecendo a que regras? Trata-se, em suma, de 
retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel de fundamento originário, e de 
analisá-lo como uma função variável e complexa do discurso.  
[O autor - ou o que eu tentei descrever como a função-autor é, sem dúvida, apenas 
uma das especificações possíveis da função-sujeito. Especificação possível ou 
necessária? Tendo em vista as modificações históricas ocorridas, não parece 
indispensável, longe disso, que a função autor permaneça constante em sua 
forma, em sua complexidade, e mesmo em sua existência ...]. (FOUCAULT, 
1969/2001, p 287;  grifo meu). 

 

Às proposições de Foucault, o filósofo Lucien Goldmann interveio concordando em 

certa medida e pontuando que muitos anos depois de inúmeras verificações concretizadas, 

houve a substituição do sujeito individual pelo coletivo – aquele de difícil determinação, 

plural, pois é em relação ao outro. Sua individualidade existe a partir da comunidade em que 

se insere. Ao final Goldmann acrescenta ao “quem fala”, apropriação da frase de Samuel 

Beckett por Michel Foucault, no início de sua apresentação, “o que ele diz”? (in: 

FOUCAULT, 1969/2001, p. 290). 

Meu grifo na citação de Foucault é para atentarmos à pré-formulação de novos sujeitos 

do/no discurso que o filósofo intui.  Cabe afirmar que vivemos em relação e em movimento 

constante. Autores e suas formas estão fadados a mudar ou desaparecer para reaparecer, 

fundando discursos outros. Mesmo que para isso precisemos remeter a quem disse algo antes 

de nós, reinventando-o ou superando-o.  

Não somos únicos ou absolutos autores de nossas invenções, estamos impregnados por 

contextos, nossas intenções agem a partir destes. Mesmo negando sistema(s), a contrariedade 

se dá a partir do que está posto. Indivídua da bricolagem contemporânea faço coro com 

Beckett, através de Foucault: “alguém disse que importa quem fala” (in: FOUCAULT, 

1969/2001, p. 268). Falamos muitos. O eu é composto pelo nós. À provocação de Goldmann: 
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“o que ele diz”? (In: FOUCAULT, 1969/2001, p. 290) Usamos o recorte nas/das 

in(ter)ferências do/no sujeito coletivo, como nossa fala.  

Poderia este recorte ser tratado como subjetividade do autor, uma escolha? Apesar 

dessa subjetividade ser também construída a partir da objetividade externa? É desta fatia do 

sistema dado que marco possibilidades de autoria no ambiente permeado de saberes/fazeres 

coletivos, o Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II. Trazendo para 

esta realidade as contribuições expostas por Michel Foucault que problematizava as funções 

do autor, da escrita científica e acadêmica, explicando como essas categorias se tornaram 

regras, padrões de análise da ciência e outros saberes. (ADORNO, 2012).   

Se o autor é aquele que orienta ou reorienta, e sua função fala de acordo com os 

conceitos construídos pelas discursividades, como a autoria aparece, ou mostra-se latente, nos 

campos de conhecimento existentes no CREIR/CPII? Seriam essas áreas do saber, campos-

recorte – fatias-escolha do sistema – de cada possibilidade de sujeito, como autor, neste lugar? 

O que as escolhas subjetivas na objetividade externa, permitem ou desenham o que se diz 

nesta escola? Quem são os possíveis sujeitos-autores?  

Adaptando a dúvida de Foucault à minha, pergunto: quem é o autor? Seriam as 

crianças, quando demonstram curiosidades por determinados assuntos, materialidades, ações? 

As professoras pedagogas ao perceberem essas preferências? Ou coexistem diversos tipos de 

autorias, coautorias?  

As escolhas que os multidocentes privilegiam nas experimentações através das 

curiosidades das crianças, partem de suas especificidades. Ato que é amálgama, ao mesmo 

tempo delimitação de campos do saber. Afinal, uma colcha de retalhos é feita de vários 

tecidos e não deixamos de poder verificar a diferença entre eles, apesar de todos formarem 

uma única peça.  

 

Parangolé  

O subtítulo remete diretamente à obra de Hélio Oiticica (H.O.,1964) que assumiu a 

experiência estética como obra e questionou as instituições da arte, inclusive no que tange à 

autoria. Oiticica atravessado pelo samba e pelas pessoas da Mangueira, se coloca como 

propositor de ações estéticas. A coautoria dos agentes das ações é evidente.  Compartilho e 
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me aproprio do conceito de H.O. para tecer considerações, sempre em construção nunca 

finais, sobre as possibilidades autorais no CREIR. E também de Paulo Freire para quem o 

saber/fazer acontece sempre com o outro (FREIRE, 1987, p. 39). 

Desde que o criador tenha consciência e intencionalidade, sua ação reivindica autoria. 

Questiono os autores existentes na teia/trama docente do CREIR/CPII, crendo que a estética-

ética defendida por Welsch (1995) – aquela em que “a sensibilidade desenvolvida percebe 

princípios desviantes” e amplia nossa capacidade de aplicar no cotidiano os conceitos 

abstratos em que a ética se apoia – seja a resposta (WELSCH, 1995 apud HERMANN, 2005, 

p. 39). Estética-ética que possibilitará aos autores/coautores, se auto apontarem, 

reconhecendo-se imediatamente nos processos. Pois, mesmo com as borragens que os 

hibridismos dos saberes/fazeres contemporâneos carregam, aparecem nas costuras a “escrita 

transindividual” porém de si (GOLDMANN in: FOUCAULT, 1969/2001, p. 290). 

Dessa verificação pode acontecer a conscientização e reconhecimento das diversas 

especificidades enriquecedoras deste lugar. Talvez, o mais importante nessa constatação, seja 

o apagamento de cada uma delas. Não no sentido de desaparecimento das potências existentes 

nos atos criadores, durante os processos nas Artes Visuais em interações com as outras áreas. 

Mas o apagamento de individualidades que acirram disputas no campo do poder-saber, 

criando competições e relações de resistência entre forças que se afetam (DELEUZE, 1986), 

chocando-se e gerando patrulhamentos entre os saberes-fazeres. Apagamento necessário em 

proveito da comunidade escolar, do coletivo que depende do que cada um fará com nossa 

colcha de retalhos: decorar, aquecer ou (en)cobrir. 
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INTOLERÂNCIA NAS ESCOLAS: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO 

ENSINO DAS ARTES VISUAIS PERANTE A SOCIEDADE  

Andresa Carvalho Lopes Pires1 - UFPA 
Brisa Nunes2 - UFPA 

Grupo de Trabalho em Ensino 

Resumo 
A escola, entre outras funções, desempenha o papel de preparar a criança para a vida em sociedade, 
sendo, portanto, a instância que reproduz ideais e valores, produzindo e fazendo circular discursos que 
muitas vezes funcionam como verdades absolutas, exercendo assim o papel de um micro poder. Por 
conseguinte, o sistema escolar frequentemente parece estar formado para desprezar e menosprezar as 
experiências afetivas. Neste contexto, este artigo se baseia em uma experiência de estágio curricular e 
surge como necessidade de problematizar a falta de tolerância perante as diferenças étnicas, religiosas 
e de gênero. Trazendo questões sobre como o espaço escolar pode atuar como reprodutor e propagador 
de discursos de intolerância, sem respeitar as diversidades existentes nele. Dessa maneira, devido à 
herança cultural, a sociedade brasileira ainda carrega configurações racistas e patriarcais, as quais,
fazem parte da vida dos brasileiros e continuam sendo transmitidas até os dias atuais. Discute-se sobre 
como o ensino das Artes Visuais dá acesso a essa diversidade cultural aos estudantes, de forma que 
eles conheçam as manifestações culturais existentes nos lugares onde estão inseridos, fazendo com que 
se sintam representados e descartem tudo aquilo que vise a uniformidade. Permitindo, assim, aos 
discentes a capacidade de se relacionar, de sentir e de assumir uma consciência crítica. 
Palavras-chave: Arte educação. Diversidade cultural. Representatividade.  

Introdução 

Este artigo é baseado no relatório de estágio supervisionado, apresentado para a 

conclusão da disciplina de Estágio em Ensino de Artes Visuais para o Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais, sob a coordenação da Professora Brisa Nunes.  O estágio é uma exigência 

da lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, sendo necessário à formação de docentes, 

visando, assim, constituir como importante instrumento de interação e fortalecimento da 

relação teórica, referente as disciplinas do currículo acadêmico, e prática, a vivência e 

experiência no espaço escolar. 

A disciplina de Estágio I foi realizada em uma escola particular do bairro da 

Marambaia, em Belém. As observações do estágio aconteceram com as turmas de Babyclass,
                                                 
1 Estudante de Graduação do 6º semestre do Curso de  Licenciatura em Artes Visuais da UFPA, email: 
andresa.carvalho10@gmail.com  
2 Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, UFPA, email: 
brisailustracao@gmail.com  
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Maternal, Jardim I, Jardim II e 1º ano do fundamental. A oportunidade de fazer essa disciplina 

me proporcionou compreender como as dinâmicas escolares acontecem, não mais com a visão 

de discente, acadêmica, tendo apenas o embasamento teórico.  

Tive a oportunidade de presenciar situações nas quais me fizeram refletir a respeito da 

função da escola, principalmente da escola maternal, na formação social dos indivíduos. No

local onde estagiei a formação era voltada para doutrinar as crianças segundo a visão de 

mundo dos donos da escola. Sendo assim, o ambiente escolar tinha um objetivo doutrinário e 

de caráter confessional. 

Segundo Ana Angélica Albano Moreira (1991), o ensino das Artes Visuais se define 

justamente pela diversidade, por propor algo que se desenvolve em expressões particulares 

em relação com o mundo social e coletivo. Por esse fato, o contato com essas dinâmicas 

doutrinárias de cunho religioso para crianças de 2 anos me foi estarrecedora.  

Assim, comecei a perceber que em minhas anotações o principal foco de observação 

se tornou justamente esse. Logo, venho por meio deste, tecer reflexões acerca da manutenção 

de nossa sociedade intolerante, na qual diversos movimentos sociais, como o feminismo, 

lutam todos os dias para reverter este cenário e como as práticas artísticas dentro das escolas 

podem influenciar na formação de um indivíduo crítico, capaz de viver harmonicamente em 

sociedade, sendo este um ato político.  

Este artigo está dividido em secções cujos subtítulos abordam diferentes tipos de 

intolerâncias e preconceitos de acordo com os quais observei durante o período do estágio. 

Dessa forma, abordarei especificadamente três subtítulos, exemplificando-os com as 

observações realizadas durante as aulas de artes, tecendo reflexões e questionamentos a 

respeito de como o ensino das artes visuais pode contribuir para uma sociedade que respeite 

sua própria diversidade. Dessa maneira, cada situação, a ser exposta, contribui para a 

manutenção da dinâmica cultural e social atual.  

A sociedade preconceituosa  

A intolerância é característica do que é intolerante ou repugnante, sendo seguido 

inúmeras vezes por comportamento odioso e agressivo de caráter sexual, político, étnico, 

religioso. Devido ao elevado nível de intolerância na sociedade atual que reflete no espaço 
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escolar, a exemplo da escola na qual estagiei, surgiu-me a necessidade de escrever sobre 

intolerância como principal foco para este relatório.  

As situações que observei durante o estágio me fizeram refletir sobre como sempre 

percebi a escola como um local de produção e repasse de conhecimento, também pode servir 

como reprodutora de certas metodologias, que podem ser confundidas com doutrinação.  

O espaço escolar deve dar ferramentas para que o aluno construa valores éticos e 

morais, bem como sua crença individual, observando o respeito aos direitos do próximo, na 

sociedade democrática. Todavia, o sistema educacional ainda é muito parecido com a 

abordagem pedagógica tradicional, em que os professores são os emissores de verdades 

absolutas, enquanto que os alunos só as absorvem. Para Ana Angélica Albano Moreira: 
Com o aparecimento do sentimento de infância surge também a necessidade de 
educá-la. A escola surge assim da necessidade de separar e educar a criança. [...] A 
escola foi criada, portanto, para separar o adulto e a criança, foi criada pelo adulto 
para ensinar à criança considerada então um menor. (MOREIRA, 1991, p. 55). 

Quando o adulto se coloca como propagador de verdades ele subjuga a criança e tenta 

educá-la segundo os moldes dele. O professor, o adulto, necessidade compreender a criança 

em sua inteireza emocional, biológica e psíquica, com o cuidado de não impor modelos de 

pensamento, uma atitude esvaziadora do fenômeno da infância. A criança quando inserida no 

mundo do adulto perde seus contornos próprios da infância. 

Assim, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber, de acordo a LDB nº 9394/96, deveriam constar na escola, que por sua vez, 

precisa ainda ser compreendida como o espaço lúdico para promover o desenvolvimento de 

forma mais adequada. Permitindo às crianças o acesso ao seu mundo de descobertas. 

Durante o estágio pude observar cenas assim protagonizadas por crianças muito novas, 

ou de adultos que ao invés de educarem, reproduzem discursos de ódio e preconceito e 

fazendo assim a manutenção de uma sociedade intolerante e sem respeito as diversidades 

existentes nela mesma. Dessa maneira, as crianças tendem a reproduzirem tais exemplos 

expostos a elas, uma vez que, o adulto é o referencial. Para Umberto Eco:
Educar para tolerância adultos que atiram uns nos outros por motivos étnicos e 
religiosos é tempo perdido. Tarde demais. A intolerância selvagem deve ser, 
portanto, combatida em suas raízes, através de uma educação constante que tem 
início na mais tenra infância, antes que possa ser escrita em um livro, e antes que se 
torne uma casca comportamental espessa e dura demais. (Umberto Eco,1998, p.117) 
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Todavia, a falta de professores preparados para ministrarem certas matérias, é 

prejudicial para a área de conhecimento, pelo fato desses profissionais não estarem habilitados 

a isso. Os professores, no local de estágio, eram pedagogos cuja a formação contemplou o 

ensino de artes de maneira inadequada. Pois, eles não possuíam um preparo sólido para 

ministrar tais disciplinas, devido à falta de domínio acerca dos conteúdos específicos e de 

conhecimento de propostas pedagógicas capazes de unir o saber teórico e prático. 

A disciplina de Artes Visuais, por exemplo, na matriz de Pedagogia não é suficiente 

para a formação, uma vez que, tem a função no currículo acadêmico apenas de sensibilizar, 

mas não possibilita a compreensão do campo artístico e de suas diversas linguagens. 

Também, muitas discussões entre arte educadores apontam caminhos que superaram a 

polivalência na área das artes, uma vez que, o conhecimento adquirido pelos profissionais 

polivalentes jamais terá domínio sólido para lidar com todas as linguagens artísticas; a crença 

no professor polivalente atualmente está ultrapassada. Porém, ainda são encontrados 

pedagogos lecionando diversas matérias ou docentes que possuíram essa formação e na sala 

de aula ressaltam apenas uma parcela das áreas de conhecimento artístico.  

A exemplo da falta de compreensão do campo das Artes Visuais: a professora do 1º 

ano do fundamental menor utilizava o ensino das Artes como recreação. Propondo atividades 

como esculturas de massinha e origamis, porém era ressaltado apenas o fazer, sem 

contextualização ou uma breve leitura histórica sobre a prática, como é sugerido por Ana Mae 

Barbosa em sua proposta triangular.  

Notei que há uma imensa expectativa pela alfabetização cada vez mais precoce, em 

que crianças de 2 anos de idade que ainda não falam direito o português são ensinadas o 

inglês. Existe uma grande pressão por parte dos pais para que seus filhos de 2 e 3 anos de 

idade saibam imediatamente a ler, escrever, calcular, falar inglês. Porém, na maioria, esses 

pais deixam uma grande parcela da responsabilidade do aprendizado para a escola, não 

havendo uma cooperação na formação social do discente. Não cabe a escola tirar da família o 

papel de ensinar valores éticos e morais. 

A alfabetização, para Ana Angélica Albano Moreira (1991), é opressiva, uma vez que, 

“ [...] pela maneira como ela ocorre, [...] ao invés de ser a descoberta, a conquista da própria 

palavra, ela, como tem sido praticada em nossas escolas, é instrumento de dominação, onde a 

criança abandona a sua própria palavra e adota a do educador. ”. Assim, para Gadotti (1980) 
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nossas escolas acabam sendo conceituadas como escolas colonizadoras, já que, formam seres 

humanos submissos e obedientes ao autoritarismo.  

Como já colocado anteriormente, quando tentam colocar uma criança no mundo do 

adulto, esta perde seus contornos e sua liberdade, criatividade, ludicidade e expressividade. 

Logo, o aluno desde o babyclass é dominado e reprimido, sem oportunidade de desbravar o 

jogo das descobertas e sem oportunidade de desenvolver seu conhecimento em seu tempo, 

sem que seja forçado. Na escola observada, era desprezada a linguagem natural da criança e 

empurrava-se a ela a linguagem ensinada. Assim, a escola colabora para que cada vez mais 

jovens e adultos apresentem sintomas de ansiedade, individualismo e depressão. 

Identidade e Cultura 

Na rotina de canções e histórias bíblicas, não havia espaço para as lendas amazônicas. 

Pela escola os discentes de 2 a 11 anos não saberão sobre a lenda da Iara, a mãe d’água ou 

sobre a estória do boto cor de rosa que conquistava as donzelas, eles não conhecem a origem 

do açaí ou da mandioca. Dessa maneira, a escola é um mundo à parte, distante da realidade do 

país.  

Segundo Yara Rosas Peregrino (1995), a educação é a transmissão da cultura, porém 

eu me perguntava como essas crianças que não tinham contato com a cultura local iriam se 

relacionar com o meio que vivem. Afinal, elas não possuem contato com práticas culturais da 

cidade onde moram.  

A proibição ao acesso às manifestações da cultura belenense vai contra a LDB 

nº9394/96, já mencionada anteriormente, que garante a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.  

 De acordo com Ferraz e Fusari (1999), “a arte se constitui de modos específicos de 

manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que 

vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo”. Ou seja, é a visão de mundo de determinada 

sociedade e a cultura é a produção coletiva desta sociedade.  

Um acontecimento na turma da professora do 1º ano do fundamental I se enquadra 

nessa questão. Em que certo dia que eu iria ficar observando a aula, a professora não foi e 

acabei ficando sozinha com a turma dela. Improvisei por não está preparada para essa situação 

e no decorrer do dia propus diálogos com os alunos sobre questões de representação.  
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As respostas deles foram bem interessantes, porque os representantes, líderes que eles 

possuíam como referências eram personagens de desenhos animados, dos quais nem sempre 

ocupavam papeis de líderes. Os estudantes fizeram dois desenhos, um de como era o líder, no 

caso o personagem, que eles se sentiam representados e outro de como queriam que fosse o 

representante do Brasil.  

A última atividade foi relacionada com máscaras, a importância delas para outras 

culturas e de como podemos nos sentir mais seguros e mais à vontade as usando, no sentido 

de poder expressar e representar o que realmente queremos no interior. Como era época de 

carnaval, comentamos sobre o ato de ser fantasiar e possuir outra “identidade”. Assim ao final 

dos diálogos, as crianças confeccionaram suas máscaras de carnaval. 

Quando conversei com a professora do fundamental I sobre as atividades realizadas 

em sua ausência, fui repreendida pelo fato de ter trabalhado sobre o carnaval. Tema em que a 

escola nunca aborda por ser uma escola segundo a religião evangélica e para eles o carnaval é 

uma festa profana. Todavia, o carnaval do Brasil é a maior festa popular do país. Então como 

crianças que moram no Brasil não podem saber o que é a maior manifestação popular do país 

em que nasceram? Como as crianças de Belém não podem saber o que é o Círio de Nazaré?  

Independente da religião, não se pode negar que essas manifestações culturais existem 

e que vão além de questões de crenças. Assim como o carnaval, o círio3 possui caráter 

cultural. Sendo realizado há mais de dois séculos, como marca da identidade da cidade de 

Belém. Foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), como patrimônio cultural de natureza imaterial.  

Outra manifestação cultural ignorada é o Carimbó, esta expressão cultural e artística 

da região amazônica que se tornou patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em setembro de 

2014, tendo seu registro aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Assim como o Carnaval e o 

Círio são excluídos do currículo dos discentes. O Carimbó é uma dança com influências da 

cultura indígena, dos Tupinambás, portuguesa e africana. As rodas de carimbó usam 

                                                 
3 Círio de Nazaré. A história do Círio. Disponível em: <http://ciriodenazare.com.br/site>. Acesso em: 16 jul. 
2017. 
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instrumentos cujas as matérias primas são encontradas na região e a música explora temas do 

cotidiano paraense, assim como as lendas do Norte. 

Manifestações artísticas como o carimbó retratam a realidade do Pará e de como os 

moradores se relacionam com o meio. Logo, faz parte da história paraense, sendo assim, uma 

herança cultural e o não acesso a ela pode gerar uma crise de representatividade e de 

identidade, conforme Hall (1998), as diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo 

colocadas, de forma subordinada, sob o que ele chama de “teto político” do estado-nação. 

Porém, a escola pode ir contra esse processo e permitir e apresentar o conhecimento dos 

hábitos locais, podendo até ser ponto de resistência ao fenômeno da aldeia global4. Para 

Maura Penna:  
O objetivo central e último da educação escolar é dar acesso ao saber, às diversas 
formas de conhecimento. Em termos mais amplos, é dar acesso à cultura 
entendendo-se cultura como a produção coletiva de uma sociedade, ou mais ainda, 
como patrimônio de toda a humanidade, construído ao longo de sua história. 
(PENNA, 1995, p. 13).  

Acontece, assim, a exclusão dessa produção coletiva e a não democratização no acesso 

à arte e à cultura. Proibir o acesso à cultura local é reprimir a formação da identidade do 

indivíduo perante a sociedade em que ele se encontra inserido. 

Ensino Religioso x Ensino das Religiosidades 

No Brasil o ensino religioso é permitido nas escolas. Contudo, as escolas particulares 

possuem mais liberdade por parte da instituição.  De acordo com a Constituição e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino religioso deve ser facultativo, 

precisa assegurar o respeito à diversidade de credos e não tentar impor um dogma ou 

converter alguém. Porém, como não impor um dogma se é apenas essa realidade trabalhada, 

lembrando aulas de catequese?

                                                 
4 Aldeia global é um termo criado pelo filósofo Marshall McLuhan. O conceito de aldeia global foi abordado em 
“A Galáxia de Gutenberg” (1962) e em os “Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem” (1964), tinha 
o objetivo expor como as novas tecnologias eletrônicas tendem a encurtar distâncias e como o progresso 
tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia: um mundo em que todos 
estariam, de certa forma, interligados e padronizados.  Dessa forma, a realidade contemporânea implica na 
formação de novas estruturas sociológicas, descentralização de identidades do sujeito moderno e fragmentação 
do conceito de cultura.  
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A exemplo das dinâmicas como a chamada devocional5, ao invés da hora do hino 

como é chamado em outras escolas. Há muitas canções religiosas durante a devocional 

quando as crianças voltam para a sala, na hora do lanche, e durante as aulas há histórias 

bíblicas, onde a aula de arte tem papel apenas de recreação. Por exemplo, a atividade sobre 

Jonas em que durante a aula de artes a professora, da turma do babyclass e maternal, contou a 

história desse profeta e pediu para as crianças pintarem o desenho de um peixe já pronto.   

A partir de minhas observações, não foi realizada a abordagem da questão das diversas 

expressões religiosas, a única apresentada e imposta as crianças é a cristã. Essa realidade vai 

contra a lei nº 10.639/2003 que obriga todas as escolas a ministrarem o ensino sobre a 

História e a Cultura Afro-brasileira, cuja matriz cultural é muito diferente da cultura judaico-

cristã. O conhecimento dos produtos artísticos afro-brasileiros é extremamente difícil de 

chegar aos discentes, principalmente pela atitude pedagógica da escola rígida e inflexível.  

Devia-se focar na formação de cidadãos que compreendam os processos de afirmação 

de identidades, que valorizem a história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na 

construção histórica e cultural do Brasil. Contudo, esse eixo temático de extrema importância 

para a sociedade atual é negligenciado.  

Lecionar esses conteúdos ajuda na luta contra o preconceito racial e religioso, fazendo 

os alunos compreenderem o pluralismo étnico e cultural existente no Brasil e no mundo. 

Assim, o ato de modificar o cartaz de boas-vindas na frente da escola que só possuem 

crianças brancas, diferente da realidade racial da escola, é tão importante. Essas e outras 

atitudes que podem parecer simples, mas contribuem muito para a formação de identidade do 

indivíduo e reconhecimento da cor de sua pele.  

O ensino das artes visuais também contribui para a formação de identidade e 

representatividade, uma vez que para Ana Angélica Albano Moreira (1991), “a arte se define 

justamente pela diversidade, por propor algo que é pessoal e único. Quando se aceita esta 

premissa, temos que descartar toda atividade que tenha como ponto de partida a 

uniformidade. ” 

                                                 
5 Devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, relacionado com aspectos 
religiosos. No âmbito religioso, devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar aos 
deuses, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre textos religiosos. Neste caso, 
mencionado a bíblia. 
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Ensinamentos Machistas 

 A princípio, muitos não notam como desde muito cedo é imposto aos meninos uma 

série de signos da cultura patriarcal ocidental. Assim como com a mulheres, eles precisam 

também responder a uma serie de imposições dessa cultura e atitudes simples podem 

reproduzi-las. 

Por exemplo, a propagação de frases que em algum momento de nossas vidas achamos 

serem normais, porém que possuem um grande peso na formação dos homens brasileiros, tais 

como: “homem não chora” ou “aquela é sua namoradinha? ”. Pode contribuir para tornar 

esses garotos incapazes de expressarem seus sentimentos e fazem futuramente com que eles 

não consigam estabelecer relacionamentos. 

 Todavia, apesar das imposições que os afeta em diversos sentidos, principalmente 

àqueles que se opõem a imagem de “machão”, ainda assim eles são privilegiados, pois o papel 

que vão ocupar é o do dominante. É muito mais cômodo permanecer nessa posição do que 

tentar reverter essa realidade.   

Os responsáveis muitas vezes não possuem consciência de como essas atitudes podem 

interferir na formação da criança. Uma situação que vivenciei na escola, durante o período de 

estágio, foi quando estava na turma do maternal e a professora responsável faltou. Nesse dia 

enquanto eu cuidava sozinha da classe, um dos meninos colocou seu órgão reprodutor para 

fora e urinou na sala. Depois de tomar as providencias conversei com ele sobre o porquê 

daquela atitude e ele me respondeu que seus pais o deixavam urinar nos locais públicos 

quando ele sentia vontade.  

Então, comecei a refletir sobre o assunto, pois se fosse uma menina, os responsáveis 

não agiriam da mesma maneira ao ensinar a urinar nas ruas. Se fosse uma menina, a 

coordenadora e outras professoras não teriam sido indiferentes, teriam reprimido a ação, 

porém não foi o que aconteceu. Ninguém chegou a explicar para ele não fazer isso, ou 

conversou com ele para que não se repetisse. Se fosse uma menina a escola teria a mesma 

atitude?  

Para as meninas existe uma maior cobrança em cima do comportamento e aprendizado 

delas. Elas não possuem a mesma liberdade, é como se fosse programado para que todos os 

meninos pudessem ser bagunceiros enquanto que para as garotas isso é “feio, porque elas não 
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são meninos para fazerem isso”, frase esta que ouvi certa vez a professora dos jardins I e II 

falar para uma aluna que estava se comportando mal junto com o grupo dos meninos da sala.  

Atitudes assim segregam desde cedo os gêneros, quando são separadas as coisas de 

meninas e as coisas de meninos, ensinando-lhes que os garotos podem brincar de super-

heróis, jogar bola, correr. Enquanto que para as meninas deve ser ensinado a arrumar suas 

coisas, elas devem brincar de bonecas e de casinha para aprenderem a cuidar de bebês e serem 

donas de casa. É imposto a elas um mundo cor de rosa e comportamento semelhante às 

princesas da Disney.  

Durante o período do estágio, notei como os garotos têm repulsa da presença das 

meninas em suas brincadeiras, ditas de meninos, afinal para eles, as garotas só sabem brincar 

de “coisas de meninas”. Mas o que é “coisas de meninas”? Por que elas não podem brincar de 

bola? Ou por que quando as crianças ganham balões eles precisam ser azuis para garotos e 

rosas para as garotas?  

Segundo Kellen Cristina Florentino Reis (2008), as questões de gênero são definidas 

por aspectos biológicos, psicológicos e sociais e se configuram culturalmente, diferindo-se ao 

longo da história. Parte da ideia que a construção social de gênero é influenciada pela 

educação sexual familiar, assim como, a escolar.  

Considerações Finais   

  A oportunidade do estágio na qual pude vivenciar foi de extrema importância para 

minha formação como futura docente.  A experiência em sala de aula como estagiária me fez 

refletir acerca de todo conteúdo fundamentado nas leituras que tenho adquirido na graduação, 

sobre como muitas vezes ele é entendido apenas como teórico e os profissionais em exercício 

do cargo não fazem uso ou os desconhecem totalmente.  

 Acredito que em nossa sociedade contemporâneo, onde o cenário de crise de 

identidade consciente ou inconsciente na qual nos encontramos atualmente inseridos, 

necessita ser trabalhado questões de desrespeito as diversidades, sejam elas de gênero ou 

raciais, principalmente na infância.  

As dinâmicas educacionais e culturais precisam ser modificadas. É necessário agir 

com continuidade na mudança cultural e a educação formal precisa urgentemente incorporar 

os conteúdos que dizem respeito aos direitos de igualdade de gênero e étnica.  
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Precisa-se ensinar às crianças que não existe perfeição, que o cabelo dela não é ruim, 

que meninas podem brincar de bola, que as cores não possuem sexo, que a família daquele 

garoto não é “macumbeira”, é apenas diferente da sua. É necessário, levá-las a aceitar as 

diferenças, a ensiná-las a conviverem e a respeitarem antes que se moldem nelas uma casca 

comportamental, como Umberto Eco alerta, de preconceitos e intolerância.  

Assim, refleti então qual seria a função da arte perante a sociedade contemporânea. 

Estaria ela no desenvolvimento psicológico, na valorização da expressão e a criatividade? 

Ainda não é da compreensão geral de nossa população a importância das atividades artísticas 

na educação básica, como meio de desenvolver tanto a formação intelectual do aluno quanto a 

formação da personalidade e de indivíduo social. Por conseguinte, as atividades artísticas não 

estão sendo amplamente aplicadas em nosso território como poderiam ser. Aparentemente, 

não há espaço para as práticas artísticas como forma de educar.   

Na escola em que realizei meu estágio não havia. Não havia conhecimento e nem 

produção, era totalmente ignorada a Proposta Triangular, resignando as Artes Visuais apenas 

a recreação e não como processo de construção de conhecimento. Dessa forma, penso que as 

Artes devam ser um dos meios para a mudança da mentalidade de nossa sociedade. 

Machismo, preconceito racial, preconceito étnico, violência e intolerância religiosa não 

devem continuar sendo transmitidos às crianças. Essas características não devem continuar 

sendo o cartão de visita da cultura ocidental.  
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Resumo 
Este trabalho se desenvolve a partir do resultado de pesquisa do trabalho de graduação (TCC) em 
Design Industrial, enriquecido a partir da formação no programa de pós-graduação em Estudos de 
Linguagens, ao que se vincula à pesquisa intitulada ‘O Jogo como Mediador do Letramento 
Semiótico’. Propomos como objeto de estudo o ensino em artes, sendo o eixo deste trabalho, o jogo 
como mediador da aprendizagem artística. Aliado a esta finalidade abordamos, especificamente, o 
ensino de artes pictóricas, aspectos teóricos e práticos, partindo da experiência lúdica do jogo como 
um facilitador da aprendizagem do ensino em entidades não formais, neste caso, utilizamos como base 
o ensino no âmbito do museu, tomando como referência o “Museo de Arte y Cultura Colsubsidio”, 
localizado na cidade de Bogotá, Colômbia. Dado que o projeto foi desenvolvido dentro da formação 
de design industrial, propõe-se neste trabalho, um produto educativo, assim, nossa proposta intitula-se 
Irearte, módulos artísticos. Deste modo, pretende-se registrar a experiência lúdica, resultante do 
processo de concepção, design, prototipagem e estudo de caso, envolvendo elementos que vão desde a 
importância do ensino artístico, os aportes do jogo para o ensino, até as ferramentas de avaliação, 
acompanhadas de imagens do produto proposto. Constituímos como considerações finais o aporte 
enriquecedor do jogo para a ação educativa desenvolvida no museu, servindo como incentivador do 
interesse pela arte, a criatividade e a aprendizagem, por meio da livre ação.    
Palavras-chave: Aprendizagem artística. Jogo. Pintura. 

Introdução 

As manifestações artísticas, como reflexo das civilizações dos povos e grupos 

humanos, evidenciam no seu aspecto social e cultural, a história do homem, rememorando e 

valorizando o presente e o passado, dando assim ao mundo o valor estético. Deste modo, a 

apreciação das artes nos permite reconhecer-nos como seres transformadores, que vivemos 

em um mundo de mudanças.  

É por isto que se faz pertinente o ensino das artes, desde sua formação histórica, 

estética e formal para transmitir a diversidade de culturas e percepções, estabelecendo bases 

para entender o mundo contemporâneo, desde a comparação com os diferentes aspectos que 

formam nossa identidade cultural até a perspectiva experimental para trabalhar habilidades 

perceptivas para relacionar formas visuais complexas, contextualizando-as em uma visão 

                                                 
1 Estudante de mestrado no programa de Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
– UFMS. E-mail: adda.barco@gmail.com. 
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multidimensional; promovendo a sensibilidade crítica ancorada ao ‘aprender a ver’, isto é, 

segundo Eisner (2014), desenvolver uma relação visual de análises – sínteses que consistem 

em ver os detalhes das partes e depois observar como influenciam essas qualidades no todo. 

Essa experiência, de nos localizar em distintos pontos de observação, abre novas 

possibilidades para abordar de forma ampla e intensa o todo ao nosso redor e desfrutar o 

elemento estético. Assim, o estímulo da apreciação estética desde o âmbito educativo, 

propicia a incorporação de um sistema de valores e uma visão positiva frente a mudança e a 

inovação, gerando uma maior abertura a uma sociedade que reivindica a diversidade e 

beneficia o desenvolvimento das potencialidades individuais e da coletividade.  

 O museu é a entidade que aborda o campo do ensino da arte, segundo Costa e 

Mahomed no material disponibilizado para a plataforma EAD da UFRJ, a definição de museu 

vem da mitologia, de templo das musas, que foi transportado à biblioteca, ou depósito de 

coisas, deste modo, o museu abordou critérios expositivos, definidos por uma intenção 

comunicativa: que, porque, e para quem se exibe o acervo. Só no século XIII se considerou a 

possibilidade de dirigir os museus à população em geral, e assim, o museu apropriou o 

propósito de servir a fins educativos.  

Segundo Barbosa et ali. (2010) desde que o museu se tornou público, tem se movido 

com o propósito de justificar sua existência, que atualmente adquire um compromisso 

sóciopolítico, sendo, principalmente educacional, dentro da educação não formal, atuando, 

principalmente por meio de ações educativas, às que Barbosa et ali (2010) define segundo a 

definição da revista museu.  
 

Procedimentos que promovem a educação no museu, tendo o acervo como centro de 
suas atividades. Pode estar voltada para a transmissão de conhecimento dogmático, 
resultando em doutrinação e domesticação, ou para a participação, reflexão crítica e 
transformação da realidade social. Neste caso, deve ser entendida como uma ação 
cultural, que consiste no processo de mediação, permitindo ao homem apreender, em 
um sentido amplo, o bem cultural, com vistas ao desenvolvimento de uma 
consciência crítica e abrangente da realidade que o cerca. Seus resultados devem 
assegurar a ampliação das possibilidades de expressão dos indivíduos e grupos nas 
diferentes esferas da vida social. Concebida dessa maneira, a ação educativa nos 
museus promove sempre benefício para a sociedade, em última instância, o papel 
social dos museus” (REVISTA, Museu, apud, Barbosa, et al. 2010).2  
 

                                                 
2 A citação já não se encontra disponível no site da Revista Museu. https://www.revistamuseu.com.br/site/br/. 
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Pode-se considerar diferentes tipos de museus, entre estes; os museus contemplativos, 

os museus informativos e os museus didáticos, sendo este último o encarregado de brindar ao 

público os recursos intelectuais e práticos necessários para interpretar a exposição, 

promovendo a manipulação e o descobrimento ao visitante, oferecendo-lhe a possibilidade de 

criar suas próprias experiências com o material exposto.  

É justamente no marco de museu didático, comprometido sócio-politicamente com a 

educação, que se desenvolve a pesquisa e a aplicação da proposta deste trabalho. Tomamos 

como corpus especificamente o “Museo de Arte y Cultura Colsubsidio”, uma entidade 

particular, localizada na cidade Bogotá, Colômbia, que tem como propósito, divulgar a obra 

cultural e artística da humanidade através de exposições didáticas compostas tanto por 

reproduções de obras de arte universal, como por obra de artistas locais, com o intuito de 

tornar compreensível a noção de arte desde a teoria até a prática, como se mostra na sua 

missão:      

 
Formar públicos na apreciação e o disfrute das artes plásticas e visuais vinculadas a 
seu contexto histórico e sociocultural com o propósito de divulgar, sensibilizar e 
estimular a valoração e apropriação de diversas manifestações artísticas para 
contribuir ao desenvolvimento humano integral a través de projetos de investigação, 
exposições e uma programação didática (MUSEO DE ARTE Y CULTURA 
COLSUBSIDIO, 2012. Tradução pela autora).3  
 

As exposições do Museu Colsubsidio são sempre temáticas, procurando ressaltar uma 

cultura, um artista, um movimento ou acontecimento. É o caso, por exemplo da exposição 

“China en la ruta de la seda” (2005), na qual se ilustrou como a era do intercâmbio de seda na 

China, e sobre este viés, desenvolveu-se uma amostra fotográfica e audiovisual, tertúlias e 

oficinas práticas acompanhadas da exibição de objetos utilizados para seu processamento e 

diferentes artes desenvolvidas em torno do tema. Embora o “Museo de Arte y Cultura 

Colsubsidio” seja orientado pela contribuição acadêmica, seu público alvo não é restrito, 

qualquer tipo de pessoa ou entidade interessada em gerar um contato com a obra artística pode 

                                                 
3 Formar públicos en la apreciación y el disfrute de las artes plásticas y visuales vinculadas a su contexto 
histórico y sociocultural con el propósito de divulgar, sensibilizar y estimular la valoración y apropiación de 
diversas manifestaciones artísticas para contribuir al desarrollo humano integral a través de proyectos de 
investigación, exposiciones y una programación didáctica (MUSEO DE ARTE Y CULTURA COLSUBSIDIO, 
2012).  
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ingressar, visitar a exposição e inclusive participar das atividades educativas que o museu 

oferece, como: visitas orientadas, visitas–oficinas, cinema debate, oficinas de trabalhos 

manuais, até jogos educativos como quebra testas ou loterias (arte loto). Deste modo, a visita 

ao museu se engloba como uma experiência integral e vivencial, de apreciação e valoração 

crítica da arte, como forma de contribuir ao desenvolvimento das capacidades perceptivas, 

criativas e cognitivas. 

Assim sendo, se faz necessário, a implementação de uma ação educativa permanente 

que brinde ao visitante noções básicas da história da arte, além do conhecimento específico da 

exposição e é justamente na proposta dessa ação educativa que este trabalho se desenvolve. 

A educação artística  

A educação artística é uma área do conhecimento que estuda a sensibilidade 
mediante a experiência (experiência sensível) de interação transformadora e 
compreensiva do mundo, na qual se contempla e se valoriza a qualidade da vida, 
cuja razão de ser é eminentemente social e cultural, que possibilita o jogo no qual a 
pessoa transforma expressivamente, de formas imperecíveis, as relações que tem 
com os outros e as representa significando a mesma experiência. (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, 2000, p.25. Tradução pela autora).4  
 
 

Segundo esta definição, a educação artística evidencia a necessidade de converter a 

aprendizagem da arte em uma experiência no qual priorize a noção de mundo, os aspectos 

sociais e culturais para provocar uma aproximação à história, à vida e a costumes das culturas 

autorais, assim, acerca do estudante às razões, motivações e meios pelos quais foram 

realizadas as obras de arte e motivar o disfrute e a compreensão artística. Artero (2001) 

atualmente, diz que a educação artística está direcionada à dimensão apreciativa, isso 

simboliza à aproximação da arte por meio da interpretação e a análise do gosto, fenômeno que 

se faz presente desde há várias décadas. Segundo GIL ALMEJEIRAS (1995) tem-se 

estabelecido duas bases para a apreciação artística: (1) A categorização da experiência estética 

por meio da reflexão e objetivação dos sentimentos e (2) Convertendo a consideração estética 

                                                 
4 La educación artística es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad mediante la experiencia 
(experiencia sensible) de interacción transformadora y compresiva del mundo, en la cual se contempla y se 
valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el 
cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, la relaciones que tiene con los otros y las 
representa significando la experiencia misma. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2000, p25) 
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em um fato mesurável a partir da análise e da confrontação dos resultados, contudo, ainda 

segundo o mesmo autor, é necessário levar estas bases até a escola, ao alcance dos estudantes.  

 Referindo-nos especificamente ao ensino da arte tomaremos como referência 

dois modelos de educação qualitativa, mencionados segundo Artero (2010), o modelo de 

Lanier e o modelo de Marantz, dos quais se destacam a aproximação didática à obra, o 

vínculo estabelecido entre as experiências previas, a informação do contexto no que está 

inserida a obra e a dimensão experiencial. Segundo Artero (2001) Lanier, assinala como 

elementos que condicionam a contemplação artística na educação a atitude social, a base 

cultural, a análise da estrutura formal, as associações, o contexto histórico o julgamento e a 

relação da obra com a experiência e Marantz, distingue como categorias de análise a 

identificação da obra ou ficha técnica, a descrição da obra, o contexto, a associação, a crítica e 

a união das categorias anteriores no ato de comunicação.   

 Esta proposta, inserida num campo educativo, em um nível básico, próprio de 

estudantes do ensino fundamental, não visa formar artistas, nem críticos de arte, assim como, 

também não é esse o objetivo da educação artística no ensino fundamental, mas, abordar 

questões, desde os conhecimentos prévios da obra, do contexto, das técnicas até a experiência 

prática, a comunicação e o julgamento, deste modo, propõe-se a interação de processos de 

recepção, criação e socialização, não com o objetivo de instruir ou educar, mas como uma 

contribuição à dimensão social e cultural do sujeito, como se mostra na imagem seguinte.  

 

Fig. 1. Processos na educação artística 

 
Fonte: A autora em relação a (GIL ALMEJEIRAS 2005). 

 

Processos de recepção  Processos de criação  Processos de socialização  

 Percepção  Análise Apropriação Criação Apresentação  Gestão  

O estudante como espectador O estudante como criador O estudante como público 

DIMENSÃO SOCIAL  
E CULTURAL 

Instituições culturais 
Âmbitos sociais 

DIMENSÃO SOCIAL  
E CULTURAL 

Instituições culturais 
Âmbitos sociais 

 DIMENSÃO SUBJETIVA 

SENSIBILIDADE COMUNICAÇÃO APRECIAÇÃO ESTETICA 
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O papel do Jogo no ensino  

O jogo se desenvolve como uma prática habitual realizada ao longo de toda a vida, 

desenvolvida em sua maioria na infância, segundo Criado (1999) o jogo implica 

conhecimentos e habilidades próprias de cada etapa da vida e contribui ao desenvolvimento 

de capacidades e habilidades. O jogo funciona como uma prática de aprendizagem 

espontânea, a criança passa de um estado passivo a um estado ativo por meio da junção da 

realidade e da imaginação.  

Diferentes teóricos como Huizinga (2000), Kishimoto (1998), Criado (1999), 

concordam que o jogo se estabelece no caráter voluntário  e evoca no jogador o prazer e a 

liberdade, por este motivo, tem sido muito explorado para a aplicação nas salas de aula. O 

jogo proporciona ambiente e condições de segurança e motivação, o que o faz mais suscetível 

a apropriação do conhecimento. Os acontecimentos do jogo são produtos das dinâmicas 

sociais e é o meio pelo qual a criança passa de um sujeito observador e passivo a representar 

fatos de sua cotidianidade e se tornar parte da ação, assim, mediante o jogo se relaciona a 

realidade e a imaginação, e dependendo da idade se possibilita a relação com diferentes 

aspectos sociais.  

Huizinga (2000) define o jogo como um círculo mágico, no qual se estabelece dentro 

de um tempo e um espaço determinado, com um ritmo e uma harmonia próprios, que separa a 

realidade dos acontecimentos do jogo, é precisamente essa noção de isolação e de 

‘irrealidade’ que provoca o jogo que fazem dele uma ferramenta oportuna para a 

aprendizagem, já que, brinda a possibilidade de criar experiências verossímeis, interessantes e 

envolventes dentro do círculo, as quais levam as pessoas à ação, sem gerar consequências fora 

dele, brindando prazer, diversão, engajamento e conhecimento.  

 
Fig. 2. Círculo mágico: espaço delimitado que cria uma barreira entre a atividade do game e a realidade 

 
Fonte: ALVES, 2015, p.20 
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Irearte, a proposta 

A proposta busca principalmente, gerar uma noção do legado cultural de distintas 

épocas, aproximando aos participantes diferentes concepções de movimentos artísticos 

universais, brindando a possibilidade de reconhecer características conceituais e formais da 

pintura em suas diferentes etapas. Está dirigida à crianças em idade escolar, entre o ensino 

fundamental e o ensino médio, nos quais, utilizamos o jogo como ferramenta para incentivar 

as crianças, o interesse e a ação pelas artes pictóricas e consequentemente à aprendizagem. 

Consiste em uma breve viagem através da história da pintura mediante um jogo de 

papéis, mediado por seis módulos. Cada módulo simula uma época da arte, representada por 

um movimento artístico e uma técnica diferente; arte pré-histórica (mural rupestre), arte 

antiga (templo egípcio), arte medieval (vitral gótico), arte renascentista (pintura a óleo), arte 

moderna (Papier collé cubista), arte contemporânea (action painting), gerando a ilusão de 

introduzir-se em diferentes contextos históricos. Os papéis estão determinados pelo papel do 

participante dentro da produção da obra, mediados pela tríade criador-obra-observador, cada 

participante é ora artista, ora modelo, sempre espectador. Explicamos na figura que segue.  

 
Fig. 3. Tabela explicativa jogo de rol 

Rol  Atividade  
Artista Ator principal, interatua com as técnicas, materiais e processos para realizar 

a obra (suporte, pigmentos, ferramentas) 
Modelo Personagem que aparece na pintura, representa os ideais da época, a 

intenção da pintura, que se pinta e como se pinta. 
Espectador  Destinatário final da obra, quem a disfruta e julga.  

Fonte: A autora 
 

Os módulos estão pensados para ser modificáveis: podem ser localizados, 

transportados e armazenados segundo as necessidades do museu e segundo as caraterísticas 

dos participantes, as alturas são graduáveis. Cada um possui ambientação relacionada com o 

contexto que está caracterizando, os participantes têm a possibilidade de vestir roupas, 

interagir com ferramentas artísticas e com técnicas pictóricas de cada época, segundo sua 
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função e realizar uma obra pictórica na qual estão envolvidos todos os participantes do jogo, 

permitindo deste modo, a interação direta com a produção da obra de arte.  

Fig. 4: Maquete eletrônico do modulo. 

 
Fonte: A autora. 

 

Para guiar a atividade, em cada módulo localizam-se três cartões explicativos, em 

linguagem simples acompanhada de ilustrações descritivas; os cartões de rol explicam as 

características pictóricas, dos artistas (que e como se pintava) e dos modelos (que é para que 

se pintava) e os cartões de técnica, explicando de onde eram obtidos os diferentes pigmentos e 

que implementos utilizavam para pintar. A continuação se encontra, a modo de exemplo os 

cartões do módulo de arte pré-histórico.  

 
Fig. 5. Cartão de Rol, modelo, arte pré-histórico 

 
Fonte: A autora. 

Fig. 6. Cartão de Rol, pintor, arte pré-histórico 

 
Fonte: A autora.  
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Fig. 7. Cartão de Técnica, arte pré-histórico 

 
Fonte: A autora. 

 

A avaliação 

 Esta proposta não visa avaliar a informação obtida pelo participante, neste caso, a 

avaliação, cumpre um papel relacionado com a apropriação de informação significativa obtida 

a partir da experiência vivenciada no museu, para assim, melhorar a ação educativa.  

Segundo a secretaria de educação da Colômbia, existem três tipos de avaliação, a 

avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa, sendo encarregadas de 

identificar competências previas, identificar as aprendizagens obtidas no processo e a última 

se dirige ao conceito final sobre às habilidades e conhecimentos alcançados no processo. Em 

virtude dessa divisão de avaliações, a ação educativa planeja uma avaliação diagnóstica, antes 

da realização da atividade, com a finalidade de introduzir o tema, indagar os conhecimentos 

prévios e as expectativas da experiência. A avaliação formativa se dá constantemente na 

realização das atividades e nas pinturas e posteriormente na apreciação e o julgamento da obra 

própria e a dos colegas, e, finalmente a avaliação somativa, será realizada mediante uma 

qualificação, e um exercício de observação e análise dos resultados das obras dos colegas e a 

própria. A continuação se encontra nas avaliações propostas para o módulo de arte pré-

histórico. 
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Fig. 8. Avaliação Diagnóstica 

 
Fonte: A autora 

Fig. 9. Avaliação Somativa 

 
Fonte: A autora. 

 

A experimentação  

 Como parte da exigência da graduação em Design Industrial, esta proposta foi 

concebida materialmente em forma de protótipo, abarcando características formais e 

funcionais de um produto final, e consequentemente realizaram-se testes, tanto de estrutura, 

adaptação e resistência, quanto de usabilidade pela faixa etária infantil à que está orientado, 

observando a interação estabelecida pelas crianças com o produto. Na primeira prova 

determinou uma deficiência do protótipo, falta da gradação de altura das superfícies, o que se 

solucionou para o segundo teste. A aplicação da prova piloto foi realizada no exterior do 

museu, em diferentes horas do dia, não se realizou no interior do museu, com uma turma do 

ensino fundamental, como era o planejado, devido a que só se realizou um protótipo do 

módulo, não os seis do projeto total. Ainda assim, em condições diferentes conseguimos fazer 

comprovações relacionadas com a interação dos participantes, deste modo, pode-se observar 
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que as crianças sentiram-se atraídas pela atividade, jogaram cada um no seu rol, atuaram, 

pintaram e se divertiram. 

 
Fig. 10. Foto, Ação educativa  

 
 Fonte: A autora. 

Fig. 11. Foto, Ação educativa 

 
Fonte: A autora. 

 

Considerações finais 

A modo de conclusão, o registro desta experiência, realizada dentro de um espaço não 

formal de educação artística, neste caso o museu, observou-se uma acolhida muito boa entre 

os participantes do jogo, deste modo, pode-se afirmar que o jogo, como ferramenta educativa 

para o ensino de história e prática, das artes pictóricas, se apresenta como um elemento 

enriquecedor da experiência no museu. As crianças demostraram, no final da atividade, a 

apreensão de conhecimentos e informações acerca das técnicas e características formais 

recorrentes na pintura da civilização egípcia. Por se tratar de um jogo de rol, os participantes 

utilizaram roupas relacionadas com a época, com o intuito de gerar uma experiência vivencial, 

de tal modo, a ação educativa, aportou, além dos conhecimentos das artes pictóricas, 

indagação acerca das prendas de vestir utilizadas e os costumes da época, assim como dos 

ideais de beleza, o que levou a conversar sobre a subjetividade da arte e os julgamentos de 

valor ou crítica artística. Para finalizar, consideramos que inserindo o jogo nas atividades 

educativas, no âmbito formal ou não formal, fomenta-se a manipulação e a livre ação, o que 
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aumenta o interesse e a apropriação dos conhecimentos, assim como a curiosidade e a 

criatividade.  
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Resumo 
Compartilhamos, nesse texto, alguns apontamentos de uma pesquisa de mestrado realizada com 
profissionais da educação infantil, em uma perspectiva de grupo de formação estética, em que se 
investigou de que modos o fotografar e a fotografia poderiam favorecer experiências constituidoras de 
si. Abordamos questões referentes à constituição de subjetividades, a partir da interlocução teórica 
com Foucault, indagando sobre possibilidades e potencialidades da arte, em especial, da arte 
contemporânea, na constituição de subjetividades docentes. Acerca da recepção da obra de Joan 
Fontcuberta pelos profissionais da educação infantil, apresentamos alguns desdobramentos sobre as 
provocações do artista em torno da fotografia como realidade e como ficção. Articulamos esta 
discussão às reflexões de Foucault sobre o campo da resistência, na busca do estatuto do indivíduo, ao 
afirmar as potências de: interrogações que são alavancadas pela obra de Joan Fontcuberta na 
percepção da realidade também como criação; e espaços de formação continuada como campo de 
resistência em que são possíveis outros arranjos e relações. Advertimos sobre o perigo a se evitar 
exacerbar o poder da arte e da pedagogia no sentido de que buscamos espaços de formação em que 
sejam possíveis algumas práticas de liberdade, em que haja menos assujeitamento. Concluímos 
olhando a potência desse coletivo docente, que, nesse espaço de intensificação das relações sociais, 
modula uma conduta política de questionamento e criação. 
Palavras-chave: Fotografia. Educação Infantil. Docência. 

Introdução 

Compartilhamos, nesse texto, alguns apontamentos de uma pesquisa de mestrado 

realizada com profissionais da educação infantil, em uma perspectiva de grupo de formação 

estética, em que se investigou de que modo o fotografar e a fotografia poderiam favorecer 

experiências constituidoras de si.  

Na primeira parte, Forma-docente: a docência pode ser uma criação?, apresentamos 

nossas inquietações referentes à potência da arte e, principalmente, da arte contemporânea na 

constituição de nossas subjetividades docentes. Na segunda parte, Joan Fontcuberta interroga 
                                                 
1 Mestre em Educação (UFRGS), professora no curso de Pedagogia da Faculdade São Braz (PR). Professora 
licenciada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Integrante do grupo ARTEVERSA – Grupo de estudo e 
pesquisa em arte e docência (UFRGS/CNPq). E-mail: larissakautzmann@gmail.com 
2 Doutora em Educação (UFRGS), professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, atuando na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa 
Arte, linguagem e currículo. Líder do grupo ARTEVERSA – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência 
(UFRGS/CNPq). E-mail: luciana.arte@gmail.com 
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a docência da educação infantil, compartilhamos as discussões e os desdobramentos da 

recepção da obra de Joan Fontcuberta, articulando algumas reflexões em torno de 

questionamentos que advém de sua obra no campo de resistência, da busca do estatuto do 

indivíduo. Ao final, situamos a potência desse coletivo docente, que se modula nas relações 

de um grupo que se inquieta, em uma conduta política de questionamento e criação. Assim, os 

estudos de Foucault sobre a constituição da subjetividade e a possibilidade da vida ser uma 

obra de arte são entendidos como escolhas teóricas e nos acompanham ao longo de todo texto. 

Forma-docente: a docência pode ser uma criação? 

Acreditamos nas possibilidades e potencialidades que a arte, em especial a arte 

contemporânea, pode ter para a formação estética docente e para a formação de docentes da 

educação infantil, como trataremos especificamente aqui. As questões trazidas para a 

discussão, neste texto, fazem parte de nossas inquietações como professoras e pesquisadoras 

há tempos, e têm sido caras ao grupo de estudo e pesquisa em arte e docência3, na qual 

estamos inseridas: que espaços são possíveis para criação e invenção na docência? A docência 

pode ser uma obra de arte? O que a docência pode aprender com os artistas? Que 

ética/estética é possível para a docência na educação básica? Essas questões têm sido 

alimentadas pelo trabalho específico com formação docente em arte, a partir da arte 

envolvendo várias áreas de conhecimento, e pelas provocações teóricas de filósofos como 

Michel Foucault e Friederich Nietzsche. Esses autores nos ajudam a alimentar um 

pensamento sobre arte que vai além do campo de um saber específico, dominado apenas por 

alguns considerados “especialistas”.  Afinal, “a vida não poderia ser uma obra de arte”, se não 

teríamos muito “a aprender com os artistas” ou se podemos pensar que não há separação entre 

arte e vida, se quisermos ser os “poetas-autores de nossas vidas” (FOUCAULT, 1995; 

NIETZSCHE4, 2001) são algumas indagações instigantes que podem impulsionar questões 

importantes para a formação docente em qualquer área de conhecimento ou nível de ensino. 

Essas questões se aliam às lutas pela submissão de subjetividades já tratadas por Foucault, e 

podem dizer muito para a formação docente. 

                                                 
3 Ver www.ufrgs.br/arteversa. 
4 Neste texto, optamos por fazer as discussões principalmente a partir de Foucault. 
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A partir da amplitude dessas indagações, chegamos a algumas mais específicas: de que 

modo a arte e a experiência estética podem alimentar a constituição da docência na educação 

infantil? O que docentes da educação infantil podem aprender com a arte e a experiência 

estética para a sua própria formação continuada docente? 

Entendemos que é necessário repensar a constituição de espaços de formação 

continuada da educação infantil para favorecer outros modos de ver e pensar a docência, 

devido à urgência em romper com velhas certezas, com práticas e expectativas que ainda 

rondam como fantasmas esse espaço educacional. Ou seja, é preciso romper o entendimento, 

ainda comum, de que, para trabalhar com a educação infantil, não é necessário ter formação; 

reformular a precária organização dos espaços de formação continuada; e, finalmente, 

repensar a associação da docência na educação infantil a um funcionamento prescritivo.  

Diante desse cenário, trazemos algumas considerações de uma pesquisa de mestrado 

realizada durante um ano com profissionais da educação infantil, em encontros mensais, na 

perspectiva de grupo de formação estética, em que se investigou de que modos o fotografar e 

a fotografia poderiam favorecer experiências constituidoras de si. A proposição deste grupo é 

balizada pelo entendimento de que as experiências estéticas se situam como 

 
um desdobramento da experiência que afeta as formas da percepção e da cognição 
de uma subjetividade. Isto é, podemos pensá-la como uma experiência que 
transtoca as formas de ver e de dizer de um território existencial e que, por isso, 
pode alterar suas formas de entender o que lhe acontece. (FARINA, 2008, p. 12).  

 
 

Nesse sentido, podemos pensar no entrelaçamento entre estética e ética, visto que as 

experiências que afetam nossa percepção podem modificar, de modos diferentes, as formas 

como nos conduzimos e nos deliberamos. Para pensarmos nas formas como nos constituímos 

e nos conduzimos na docência da educação infantil, em como construímos nossas 

subjetividades, os últimos estudos de Foucault se oferecem como ferramenta teórica potente 

para problematizarmos essas questões. Em tais estudos, o autor refere-se a uma concepção da 

subjetividade sob a forma de uma relação estabelecida pelo sujeito consigo mesmo (sujeito 

como forma e não como substância). Ortega (1999) escreve que tal proposição “é o esforço de 

Foucault em recusar uma visão essencialista do sujeito em favor de um sujeito constituído 

autonomamente mediante práticas de si. (ORTEGA, 1999, p. 32). Nesse sentido, o autor 
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completa que o “sujeito-forma é um sujeito apontando para o processo de sua constituição, ou 

seja, um sujeito como atividade, em devir” (...). (ORTEGA, 1999, p. 63).   

Em oposição ao sujeito do conhecimento da tradição filosófica – aquele que busca 

decifrar sua essência –, o eu ético, sujeito da ação, não se fará a pergunta “Quem sou eu?5”, 

mas “O que estou fazendo da minha vida?”. (GROS, 2006, p. 137). É esse eu ético – sujeito 

da ação, liberado da decifração de um segredo, e que toma a responsabilidade por sua 

existência – que queremos reter, ao pensar sobre nós, sujeitos da atualidade, docentes, ainda 

muito vinculados à tradição filosófica do sujeito universal, a-histórico, substancial, invariável. 

Em uma escola cujas condutas são comumente prescritas por uma tradição institucional, que 

tem a pretensão de normatizar formas de ser e agir, a análise foucaultiana nos embaraça, e 

coloca-se como provocação para que percorramos outras formas de ver e atuar. 

Ao reunir profissionais da educação infantil em um espaço de formação continuada 

configurado a partir de outras experiências, nessa pesquisa – o fotografar e a fotografia –, o 

que queremos é a intensificação de relações sociais marcada pela preocupação em criar novos 

espaços e outras condições subjetivas para esses profissionais, de modo que possam 

constituir-se também a partir de outras referências que não somente as identificadas com a 

docência da educação infantil. A tentativa é desdobrar zonas de manobra, territórios em que 

se favoreçam movimentos, em que seja possível subverter, em alguma medida, o prescrito e o 

naturalizado, criando espaços de experimentação que permitam a criação da docência. 

 

Fontcuberta interroga a docência da educação infantil 

 

O que a escola e a docência podem aprender com a arte contemporânea? O que a 

docência da educação infantil pode aprender com a obra de um artista como Joan 

Fontcuberta? são perguntas mobilizadoras da proposta realizada com profissionais da 

educação infantil, em encontros permeados por exercícios de fotografar e olhar essas 

fotografias e, também, pela recepção, apreciação e discussão sobre imagens de artistas visuais 

contemporâneos e fotógrafos profissionais. Desses encontros, muitas imagens e conversas 

                                                 
5 Uma discussão pormenorizada é realizada por Gros (2006). 
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geraram um material denso e rico sobre as possibilidades de se pensar com fotografias, de se 

pensar sobre o olhar. 

 Para esse texto, escolhemos compartilhar alguns desdobramentos e problematizações 

do encontro das profissionais de educação infantil com a obra de Joan Fontcuberta6.  

Inspiradas em Loponte (2011), situamos as produções artísticas escolhidas como “tesouros de 

dispositivos”7 (FOUCAULT, 1995), por entendê-las como potentes no favorecimento de 

deslocamentos de olhar. Loponte (2011) trata da potência da arte contemporânea e de 

possíveis, e desejáveis, relações com a educação, com vistas a estranhar o cenário da escola 

ao olhá-lo de uma artística distância: 

 
Podemos sim aprender com a arte, e com as metáforas da arte contemporânea, certa 
conversão de olhar, ou um estado artístico que nos instiga a desconfiar das verdades, 
matéria-prima tão privilegiada do universo escolar, em direção a um saber que não 
nos faz apenas “reencontrar” uma determinada essência de conhecimento que estaria 
perdida, mas um saber que também é capaz de cortar, ir além dos trilhos já traçados 
e dos caminhos que já conhecemos. (LOPONTE, 2011, p. 12-13). 

 

Na escolha dessas obras, há um traço que escolhemos nomear como subversão (do 

latim, lê-se “subversione, declinação de subversio, subversão, do verbo subvertere, subverter, 

agir por baixo para mudar, verbo que tem a mesma raiz de inverter e converter”, conforme 

Houaiss eletrônico).  Subversão que queremos ler também como desnaturalização e 

movimento de criação. Há, nos trabalhos do artista, a desnaturalização de perspectivas, de 

enquadramentos, de materiais, de objetos e de práticas, bem como a criação de modos de 

olhar. Em relação a essa desnaturalização e criação o que nos interessa é pensar na 

constituição de nossas subjetividades, por meio do olhar entendido como diferentes pontos de 

vista, diferentes jeitos de perceber e de fabular a realidade em outras possibilidades de 

arranjos. Isso pode favorecer, e aqui não há garantias, outras experimentações que podem 

implicar-se nas formas como vemos e como pensamos a docência na educação infantil. 

                                                 
6 Joan Fontcuberta nascido em Barcelona, 1955, é fotógrafo, artista, professor, curador e pesquisador.  
7 Refere-se à expressão utilizada por Foucault em entrevista a Dreyfus e Rabinow, quando ele fala a respeito de 
sua discussão sobre ética a partir do estudo de modos de subjetividade da antiguidade: “Dentre as invenções 
culturais da humanidade, há um tesouro de dispositivos, técnicas, ideias, procedimentos etc., que não pode ser 
exatamente reativado, mas que, pelo menos, constitui, ou ajuda a constituir, um certo ponto de vista que pode ser 
bastante útil como uma ferramenta de análise do que ocorre hoje em dia – e para mudá-lo”. (Foucault, 1995, p. 
261). 
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Joan Fontcuberta desafia as verdades que nascem do encontro de nossos olhos com as 

fotografias e faz um convite ao estranhamento quando cria imagens que questionam a ficção e 

o real em séries fotográficas como Herbarium, 1985, Fauna, 1987, Sputnik, 1997. No trabalho 

dele, questiona-se a fotografia como registro do real. Em suas criações, ele utiliza, 

principalmente, imagens do universo científico como materiais de manipulação para suas 

obras artísticas. Traz o questionamento da verdade como principal elemento de suas 

fotografias, pois, como ele mesmo diz: “Toda imagen es una trampa, pero el problema está en 

qué dirección o qué sentido le ponemos a la trampa”. (FONTCUBERTA, 2009, p. 8). 

Na série Fauna, exemplificada na figura 1 a seguir, o artista, com Pere Formiguera, 

simula documentos científicos – fotos, textos, desenhos, entre outros –, que seriam de um 

zoólogo desaparecido que teria deixado provas documentais de suas pesquisas sobre alguns 

animais exóticos e ainda desconhecidos. Fontcuberta manipula essas imagens e cria uma 

exposição pública com fotografias e registros escritos. 

 
Figura 1. Joan Fontcuberta, Série Fauna, Centaurus Neandertalensis, 1987. 

                        
                              Fonte: https://www.fontcuberta.com/ 

  

Fontcuberta faz uma grande brincadeira com a conduta ingênua que temos diante da 

fotografia, como se ela fosse um documento inquestionável. No encontro com as profissionais 

de educação infantil, em que ocorreu a projeção das fotos da série Fauna, foi, primeiramente, 

apresentado apenas o nome do artista – Joan Fontcuberta. As primeiras falas dessas 

profissionais eram de espanto em relação à imagem da figura 1: “que bicho é esse?”, “esse 

bicho existe?”, “deve estar em extinção porque a foto é antiga, né?”. Nesse momento, as falas 

remetiam àquilo que é, talvez, a vocação inicial da fotografia, ser uma evidência de algo que 
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existiu. Até então ninguém questionava a veracidade da imagem, as perguntas eram referentes 

ao fato de elas não conhecerem aquele bicho ao lado do cientista. Demonstravam, assim, o 

entendimento da fotografia como captura do real. Na continuidade, com a projeção de outras 

imagens da série Fauna, levantaram outras questões: “isso não é verdade!”, “tô achando que é 

edição”. A desconfiança sobre a veracidade das imagens abriu espaço para conversarmos 

sobre as obras dessa exposição, apresentando Joan Fontcuberta também como artista. 

Ao entenderem a “trampa” do artista, algumas falaram: “A nossa tendência é acreditar 

porque é uma foto antiga”, “Acho que a gente quer acreditar porque afinal de contas tem um 

cientista ali”. Essas falas remetem a uma questão importante na construção daquilo que 

tomamos como verdades inquestionáveis: as relações entre fotografia e verdade e entre 

ciência e verdade. Ao questionar essas crenças, subvertemos e desnaturalizamos o que 

aprendemos a olhar como verdade, como é o caso das fotografias antigas e dos documentos 

científicos. Assim, Fontcuberta passa a interrogar nossa conduta desprovida de dúvidas frente 

ao que está posto ao provocar a discussão sobre o que é e quem constrói a realidade. 

Essa percepção interessa-nos aqui por entendermos que, se as realidades são 

construídas, inventadas, abre-se a possibilidade de nós, educadores, também nos colocarmos 

nesse jogo de invenção e, novamente, com Foucault, pensar que aquilo que existe está longe 

de preencher todos os espaços possíveis. O desafio é: “o que podemos jogar e como inventar 

um jogo?” (FOUCAULT, 2010). Nessa direção, a pergunta aqui é, aceitando esse jogo, o que 

nós, educadores, pesquisadores, podemos inventar na relação com a escola, e mais, na relação 

conosco mesmo?  

 Esse jogo está relacionado a olhar o cotidiano da educação infantil, de uma artística 

distância, e estranhar/questionar a organização de tempos, espaços, rituais, conhecimentos, 

propostas, relações entre adultos e crianças, crianças e crianças, adultos e adultos, e nos 

autorizar a pensar em novos arranjos, em outras formas de habitar esses lugares, em outros 

jeitos de nos relacionarmos com crianças e adultos, com o conhecimento e conosco mesmo.  

 Esse jogo de criação foi fomentado nos encontros, tanto pelas interrogações que 

Fontcuberta fez ao provocar sobre o real e a ficção, como também pelos exercícios propostos 

de fotografar o cotidiano da escola e olhar as fotografias em um grupo que burilou o olhar 

para a escola e a docência. Esse burilamento se deu na possibilidade de fotografar o visível 
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para o visível, registrar os instantes para compor uma memória de percursos, trajetórias e 

histórias de crianças e professores. Também se deu na perspectiva do estranhamento: “(...) 

fazer aparecer o que está tão perto, tão imediato, o que está tão intimamente ligado a nós 

mesmos que exatamente por isso não percebemos. [...] fazer ver o que vemos.” (FOUCAULT, 

1978 apud ARTIÈRES, 2004, p. 15). Ou seja, foi um convite ao estranhamento daquilo que 

nos é familiar, colocando em dúvida o que está posto e parece tão natural a ponto de não 

levantar suspeitas. O que, na escola, está tão perto, tão imediato, tão intimamente ligado a nós 

mesmos que, exatamente por isso, não percebemos? 

Na pesquisa realizada, essa provocação sobre os modos de ver e pensar possibilitou, 

por exemplo, estranhar e rever o espaço da sala e a quantidade de mesas e cadeiras, o 

deslocamento pelos espaços através de uma fila, a pintura de desenhos estereotipados, os 

espaços externos ainda não habitados, entre outras questões cotidianas importantes para a 

qualificação de práticas que respeitem a potência de bebês e crianças. 

Nesse sentido, o desejo de constituir espaços de formação continuada de docentes em 

que algumas práticas de liberdade sejam possíveis é alçado pelas contribuições de Foucault 

para olharmos e atuarmos no presente, pensando na vinculação entre as questões de estética 

da existência e de resistência ao poder. Branco (2008) oferece uma análise interessante sobre 

essas questões ao sublinhar que nas intenções filosóficas de Foucault de diagnosticar o 

presente, de mapear os ‘perigos’ da atualidade, e desdobrar as condições de emergência de 

determinados discursos, o filósofo instituía um campo possível de lutas de resistência ao 

poder: “lutas contra a dominação (...), lutas contra as formas de exploração (...), e, finalmente, 

lutas que levantam a questão do estatuto do indivíduo”. (BRANCO, 2006, p. 4 e 5).  

Segundo Branco (2006), a perspectiva foucaultiana privilegia o campo da resistência 

do estatuto do indivíduo, que se refere às lutas contra o assujeitamento e as diversas lutas 

contra as diferentes formas de submissão da subjetividade. Esse campo tem, na atualidade, 

maior possibilidade de êxito, visto a multiplicidade de formas possíveis e de estratégias de 

ação que pode assumir. Tais lutas teriam como objetivos afirmar o direito à diferença ao 

apoiar a constituição de individualidades e contrariar tudo o que pode levar o indivíduo ao 

isolamento. (FOUCAULT, 1994, vol. IV, pág. 226-227 apud BRANCO, 2008, p. 5). A 

questão refere-se à constituição individual e coletiva de novas formas de vida, à produção de 

2173



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

subjetividades não constituídas pela norma, em que o objetivo “não é o de descobrir, mas sim 

rejeitar o que somos (...), promover novas formas de subjetividade que se enfrentem e se 

oponham ao tipo de individualidade que nos é imposta.” (FOUCAULT, 1982, p. 232).  

Como já tratamos nesse texto, esse processo de singularização rejeita uma existência 

presa a uma identidade fixa e essencialista, compreendendo que os modos de subjetivação são 

decorrentes de processos históricos e passíveis de modificação. Nesse ponto, é importante 

sublinhar que também nós, pesquisadoras, educadoras da escola infantil, temos que ter isso 

sempre presente: não estamos fixas a uma identidade, pois são as práticas que produzem 

efeitos de verdade, às quais estamos vinculadas, que nos atravessam e que constituem nossos 

modos de atuação. Assim, é possível questionar: que outras conformações são possíveis de 

serem inventadas? De que outros modos podemos olhar e atuar na docência da educação 

infantil? Nesse sentido, a singularização pressupõe um sujeito que se permite experimentar. E, 

por isso, a ideia, com a pesquisa realizada, foi a de constituir, no espaço de formação 

continuada, a possibilidade de experimentar e experimentar-se. 

Nessa mesma perspectiva, Branco (2006), a partir de sua leitura de Foucault, diz que, 

no campo de resistência de luta pelo estatuto do indivíduo, está implicado um contexto de  

atividade coletiva que estreita laços comunitários e reclama por uma atuação política que crie 

outras formas de vida. Não se trata de uma singularização do indivíduo para o indivíduo com 

um fim em si mesmo, mas de um processo que inclui superar arranjos sociais (familiar, 

‘meiovital’) aos quais estamos atrelados e inventar novos vínculos coletivos na elaboração de 

formas de vida um pouco mais livres e autônomas. Nos espaços de formação continuada, 

temos a possibilidade de criar outros vínculos coletivos, que sejam arranjados a partir de 

outras experiências. Trata-se de recusar as individualidades que nos foram sendo coladas. 

Nesse sentido, somos sujeitos que escolhem estar juntos na intensificação de relações 

sociais, implicadas por experiências estéticas que pretendem se situar na proximidade de uma 

prática de si. A experiência estética, com a fotografia e o fotografar, visa, desse modo, a uma 

reflexividade sobre os modos de sermos sujeitos na contemporaneidade, com a pretensão de 

estranhamento e criação. Rejeita-se aqui a imagem de profissional de educação infantil como 

“tia”, “professorinha”. Rejeita-se uma imagem associada à maternagem, em que a formação 

não seria necessária. Rejeita-se ocupar um espaço de aplicação de planos didáticos prontos, 
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preparados por um mercado editorial que aposta na figura de um profissional que espera que 

alguém lhe mostre o que e como fazer. Rejeita-se um espaço de formação vinculado ao 

escolarismo8. Rejeita-se, enfim, a passividade. 

Contudo, uma ressalva é necessária, mesmo que a ética e a estética da Antiguidade 

greco-romana, estudadas por Foucault, tenham muito a dizer e fazer pensar sobre a ética do 

nosso tempo, não se quer dizer que, ali, enfim, encontraremos todas as salvadoras respostas. 

(LOPONTE, 2005, p. 11). A provocação que Loponte faz em relação a não encontrarmos as 

respostas salvadoras é uma advertência importante e que devemos reter.  Farina, a partir de 

outro ponto, também nos adverte em relação aos perigos a serem evitados “sem atribuir ou 

exacerbar os poderes da arte e da pedagogia”. (FARINA, 2008, p. 105). O que se pretende é a 

constituição de um espaço que possibilite “(...) uma ética que é estética, poética, uma outra 

forma de subjetividade, menos assujeitada, menos presa às relações de saber e poder, mas não 

totalmente livre. Tarefa árdua.” (LOPONTE, 2005, p. 5). 

 

Perder-se de vista: a potência de um coletivo na formação docente 

 

É importante destacar que os deslocamentos nas formas de olhar para as imagens 

fotográficas são possíveis principalmente pela relação com o olhar do outro. Entendemos, 

portanto, que nos grupos de formação continuada esta seja, talvez, uma das questões mais 

importante: a intensificação das relações sociais. Ou seja, a potência de um coletivo que, ao 

estar junto, pode ser capaz de inquietar-se. Aí está, então, o caráter político. Percebemos, pois, 

na formação estética pretendida com as educadoras, que os tensionamentos causados pela 

recepção de imagens fotográficas ocorreram no grupo, nos confrontos de pontos de vista entre 

diferentes criações de sentidos. Foi pelo olhar do outro que avaliamos e revemos o nosso 

olhar. Foi pelo olhar do outro que nos demos certa distância e foi essa ação que modulou, 

enfim, uma conduta política. É essa distância, também, que permite que não nos fascinemos 

de imediato, que impede nossa precipitação e permite um retorno a nós mesmos, àquilo que já 

possuímos e que passa a ser reeditado. (GROS, 2006, p.132).  

                                                 
8 Foucault se pronunciava contra a moral do escolarismo – em que todos são requisitados a pensar da mesma 
forma. (FOUCAULT, 2000, p. 242 e 243). 
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Desse modo, olhar a obra de Joan Fontcuberta, por exemplo, e discutir em uma 

conversa com colegas diferentes impressões e pontos de vista fez com que exercitássemos, em 

certa medida, a percepção de visibilidades que, tantas vezes, não enxergamos. Uma das 

potências do trabalho deste artista é justamente esse exercício político que sua obra provoca: 

no que estamos acreditando? O que estamos tomando como realidade? Quem me diz no que 

acreditar? Por que eu acredito? Quais realidades eu posso criar?  

Nietzsche também, em um de seus aforismos, escreve que: “Para ver muito, há que 

aprender a perder-se de vista.” (NIETZSCHE, 1973, apud LARROSA, 2002, p. 28). 

Perguntamo-nos, tantas vezes, se isso é possível, já que se perder de vista implica em 

desnudamento de nossos jeitos de olhar. Desafio constante. 
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Resumo: Este artigo visa compartilhar relatos de experiências no campo da formação do espectador 
da obra cênica em parceria com a educação pública escolar, envolvendo nessa investigação, discentes 
de uma turma do 1º ano do ensino médio e uma docente de arte em um  projeto de cunho 
extensionista,  intitulado  “Leitores de espetáculos teatrais: perspectivas poéticas de um ato 
pedagógico na educação básica de Manaus”. Apresenta como intenções possibilitar as leituras dos 
diversos textos da arte Teatral, visual, gestual, corporal, sonoro, musical e suas relações com a 
recepção e mediação no contexto escolar, construindo discursos críticos sobre signos, valores e 
significados das obras teatrais visitadas, experienciadas. É baseada na pesquisa qualitativa, nos 
princípios e ações do método da pesquisa-ação, investindo na observação ativa e participante, tanto na 
perspectiva das ações pedagógicas quanto nas artísticas do coletivo. Á guisa de conclusão, esses 
leitores de espetáculos teatrais não se contentam mais em observar e dialogar estéticas, signos e 
valores como em outrora, conquistaram o seu espaço no palco, querem interpretar, sentir a essência 
artística do teatro sob mediação dos organizadores, um paradoxo de ideias que requer constante 
alteração no que está sendo  investigado. 

Palavras-chave: leitura teatral, arte, teatro-educação. 
 

Introdução 

             Os estudos sobre formação do espectador de teatro, recepção e mediação no 

Amazonas são recentes e requerem um detalhamento de suas ações e relações, prática e 

teórica, que no caso desse artigo, delimitou-se à docência em arte e aos discentes do ensino 

médio, como campo investigativo. Em 2014, iniciamos o projeto intitulado “Formação de 

espectador de teatro: olhares emergentes na cotidianidade escolar”, na modalidade Extensão, 

com objetivos de ampliar possibilidades de reflexão, de fruição e de avaliação das obras 

teatrais apreciadas ou experimentadas no contexto escolar, envolvendo discentes do 1º ano do 

                                                   
1 Doutora em Educação: Currículo  pela PUC/SP. Professora adjunto no curso de Teatro (Licenciatura e 
bacharelado)  da ESAT e do PPGICH da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Vice Líder do Grupo de 
Pesquisa Tabihuni. Coord. de estágio dos cursos de Dança, Música, Teatro e Turismo da ESAT/UEA. E-mail: 
eadsantos@uea.edu.br 
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ensino médio e seus docentes de arte, último ano a ter esse componente nas escolas regulares 

do ensino básico. 

Dessa forma, poderíamos aprimorar as escolhas das diferentes manifestações 

teatrais ofertadas no circuito artístico da cidade de Manaus.  Optamos em articular e objetivar, 

desde a criação do projeto, conforme descrição abaixo, os eixos entre a universidade e os 

diversos grupos sociais, priorizando aqui a instituição pública escolar, escolas situadas no 

entorno da Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT, da Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA. 

Prestar serviços à comunidade, tendo como público-alvo a instituição pública 

escolar visando à preparação estética e pedagógica do espectador a fim de assumir e exercer 

seu papel de cidadão consciente e crítico diante da procura e da oferta como consumidor de 

um bem artístico;  

Aos discentes de licenciatura, proporcionar experiências imprescindíveis, nas quais 

o confronto entre teoria e prática se torna necessário no processo de formação do docente de 

Teatro da Educação Básica;  

Estudar os diversos textos das Artes Teatrais: visual, gestual, corporal, sonoro, 

musical e suas relações com a recepção e mediação no contexto escolar, construindo discursos 

críticos sobre signos, valores e significados das obras teatrais visitadas, experimentadas; 

Qualificar, a partir dos debates e das reflexões, as experiências artísticas e os 

fenômenos culturais presentes na cultura de massa e seus reflexos no âmbito escolar, 

conquistando, dessa forma, outros repertórios adquiridos com as experiências pessoais e 

coletivas.  

Hoje, o projeto assumiu outras características, ressignificou-se em suas experiências 

em cinco escolas iniciadas, e almeja a formação do leitor de espetáculos teatrais que não se 

contenta mais em observar e dialogar estéticas, valores, intenções, conquistou o seu espaço no 

palco, quer interpretar, sentir a essência artística do teatro com a mediação dos organizadores, 

um paradoxo de ideias que requer constantes alterações no que está sendo investigado. 
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Essa pesquisa é de natureza qualitativa, segue os princípios do método da pesquisa-

ação, focando a observação ativa e participante, tanto na perspectiva pedagógica quanto nas 

artísticas do coletivo. Em sua totalidade se deu de forma cooperativa, com os sujeitos de 

pesquisa que protagonizaram, continuamente, as ações e reflexões nas etapas de leituras das 

obras teatrais, dentro e fora da escola, das experimentações, das soluções dos problemas, e 

dos significados e valores que eram agregados durante o processo investigativo nas atividades 

estéticas e pedagógicas.   

Assim, a fase inicial dessa proposta são os estudos sobre a temática, um prefácio 

necessário para se pensar a estrutura do projeto: divisão de funções (coordenadora, bolsista 

extensionista e escola), apresentação do projeto e seu cronograma ao administrativo (gestor e 

pedagogo), aos discentes e docentes de arte, elaboração e aplicação de questionários de 

sondagens artístico-culturais, tabulação de dados necessários para identificar os perfis de 

públicos, leitores e demandas a atender, escolha de espetáculos, procura e solicitação de uso 

de espaços públicos e artísticos da cidade, organização de metodologias de trabalho, logística 

dos lanches oferecidos nos dias das saídas da escola, rodas de conversas, avaliação parcial e 

final das experiências durante o semestre. 

Enfim, uma investigação antecipa a prática/teórica da leitura de uma obra teatral, 

dentro e fora dos espaços escolares, como a análise da proposta curricular de arte adotada pela 

instituição, levantamento das experiências com os conteúdos de teatro e as atividades 

extraescolares, e, sequencia ao término do projeto, em cada escola, com descobertas de outros 

saberes na graduação em teatro, em forma de trabalho de conclusão de curso – TCC, de 

iniciação científica e tecnológica – ICT e de projetos de estágio supervisionado. Traz, 

portanto, contribuições relevantes ao curso de licenciatura, apontando caminhos para que a 

relação com o ensino básico seja uma permuta de saberes e fazeres da arte teatral e, não um 

usufruto desse segmento como cobaias de tantos projetos e experimentações oriundos da 

graduação. 
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Ecos de memória, conquistas e resistências  

Em outros momentos e lugares já iniciei a discussão sobre a participação das escolas 

públicas nos eventos artísticos teatrais da cidade de Manaus. Em 1988 ingressei no grupo de 

teatro e dança Jurupari, sediado na escola estadual Senador Petrônio Portela, período em que 

as escolas contavam com a participação de um artista, um animador cultural que se 

responsabilizava pela organização de atividades artísticas com os discentes da escola e 

comunidades interessadas.  

Consistiu em uma parceria entre as secretarias estadual de Educação e de Cultura, 

selada como investimentos na demanda da formação de público, de apreciadores e 

conhecedores dessas linguagens, com estrutura financeira e física, mantendo, como vetor 

dessas ações, os cursos constantes de iniciação teatral no então Teatro dos Artistas e dos 

Estudantes,  hoje Teatro Américo Alvarez,  que encontra-se em reforma, descansando sua 

agenda como a própria história do teatro estudantil na capital, .e os festivais de teatro 

estudantil como culminância dessas ações formativas. 

Essas experiências relevantes do teatro na educação amazonense emolduram a 

dinâmica do meu trabalho hoje no teatro, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, elas 

perpassam o fazer pedagógico e artístico desse projeto de leitura da obra teatral, 

comprimindo, principalmente, a distância que separa os conhecimentos adquiridos na 

comunidade científica daqueles que foram conquistados pelos grupos de teatro, pelas escolas 

e tantos setores da sociedade que buscam na linguagem teatral leituras e diálogos  críticos e 

autônomos dos sujeitos sociais e políticos. 

Recentemente, o curso de teatro da UEA incluiu em sua matriz curricular, o 

componente Pedagogia do Espectador, uma conquista dos discentes e docentes e do teatro que 

insere na mesma proporção de valores o espectador/leitor, aquele que compõe, com os demais 

elementos do teatro, a obra artística. Um sujeito que se coloca diante do desafio de tornar-se 

um curioso e crítico, como bem lembra Paulo Freire (1989) em suas memórias sobre o ato de 

ler além das palavras. 
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Esclarecendo que esse olhar curioso e  investigativo, necessário ao leitor de uma obra 

teatral, acompanha a equipe do projeto também; afinal, estamos trabalhando com docentes e 

discentes de arte, experienciando possibilidades de estudos nessa área, uma relação que 

valoriza os saberes oriundos da universidade  em conjunto com os já existentes em  sala de 

aula, no professor, nos estudantes, na comunidade, rompendo a parede que separa a educação 

básica da graduação, afinal, somos ou deveríamos ser um sistema educacional! 

Primeira leitura: espetáculo Clown “Se essa rua fosse minha...”  

O contato inicial com os discentes de ensino médio se dá por um bate papo sobre o 

projeto, uma sondagem sobre as relações dos discentes com a arte, os conteúdos de teatro 

estudados na educação básica e as experiências com as atividades extraescolares. Munidos 

dessas informações, a equipe do projeto procura arduamente pelo espetáculo que tenha 

relações com as demandas do coletivo, uma produção interna do curso de teatro e/ou externa, 

do circuito artístico da cidade, que possa reverberar em uma ação conjunta que aproxime 

cenas e espectadores/leitores em um grande acontecimento teatral. 

Resolvida essa tensão, partimos para a logística dos lanches, a escrita da autorização 

de saída dos discentes da escola e o pedido, protocolizado no setor responsável pelo espaço 

público, no caso dessa experiência, a Secretaria do Estado de Cultura – SEC, para a liberação 

da Pça São Sebastião, que fica no entorno da escola. 

Destacamos que essas ações formativas, descritas nesse relato, acontecem durante 

um semestre letivo, tendo o cuidado de não sufocar o tempo do componente arte, escalando 

uma semana de atividades e a outra de estudos e organização do projeto, totalizando sete 

encontros na escola no horário duplicado da docente de arte e duas saídas para as leituras de 

espetáculos. 

Neste contexto, que envolve tempo, proposta e espaço, conciliamos o fazer artístico e 

pedagógico na escola e fora dela, considerando que a maioria dessa turma de ensino médio 

nunca assistiu a um espetáculo teatral e/ou participou de atividades relacionadas a essa arte na 

sua comunidade, na escola ou em outro ambiente social. Aproveitamos a oportunidade de ter 

uma aula de arte no ambiente externo para agregar outros olhares aos espaços no entorno da 
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escola, uma leitura que antecede o espetáculo, que aguça curiosidades enquanto caminham 

pela rua que dá acesso à praça, muitos questionamentos e euforias, justificados pela ausência 

desse tipo de atividade na proposta escolar.  

A estética do espetáculo convidado do grupo cênico Baião de Dois, representado pela 

atriz e diretora Selma Bustamante, atendia aos quesitos proximidade dos leitores com a atriz a 

partir das rodas de conversas, antes e depois do espetáculo; investimento nos discentes como 

agente de criação cênica;  acompanhamento da composição da personagem, da  marcação dos 

espaços da praça, da disposição dos adereços, enfim, estavam dentro da ação teatral, do jogo 

cênico, fazendo as  leituras almejadas na/da obra, dissecando cada momento dessa experiência 

que diz respeito a eles, a vida em sociedade nos dias atuais.  

Fig. 1. Chegada dos discentes do projeto na Pça. São Sebastião 

 

 

Fonte: Arquivo particular do projeto, 2017/1

Conquistas essas reivindicadas, já no início do séc. XX por Meyerhold, o teatro deve 

“deixar à imaginação do espectador a liberdade de completar o que não foi dito” 

(GUINSBURG, 2001, p. 59). Os gestos e onomatopeias da única personagem abriam espaços 

para que o leitor assumisse coautoria, sequenciasse as ações propostas de um modo muito 

particular, pois estávamos em uma praça pública discutindo a complexidade de quem vive em 

condição de rua, uma realidade muito óbvia para quem estava pisando no território trabalhado 

na trama, a casa da personagem.  
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Ou seja, era a realidade mostrada para quem nem sempre quer ver! O teatro 

possibilita esse diálogo direto, proporcionando leituras que convidavam “o espectador a um 

envolvimento com todos os sentidos, que o abarcasse por inteiro: do intelecto às vísceras”. 

Desgranges (2006, p. 56) acerca das conquistas do papel do espectador no evento cênico. 

Fig. 2. Discentes do projeto durante o espetáculo na Pça. São Sebastião 

  
Fonte: Arquivo particular do projeto, 2017/1 

A personagem nos provocou, leitores discentes, transeuntes, turistas, artistas que por ali 

passavam e/ou trabalhavam, estranhezas, ruptura do lugar de ensimesmado, das fronteiras 

entre o ser e o espectar uma ação, linguagem não verbal geradora de atitude e significação,  

como varrer o chão em postura de pertencimento, respeitando os espaços ocupados pelos 

outros, provar com a língua os sabores da rua como reconhecimento e valorização dos passos 

marcados, das identidades dos sujeitos pessoas, animais, que por ali passam, intensificando o 

que Meyerhold preconizava, o ator deve “sugerir e configurar os movimentos que permitem o 

mergulho do espectador na intimidade do drama” (MEYERHOLD in GUINSBURG, 2001, p. 

59). 

Nesse sentido, Rancière faz uma analogia pertinente das posturas de emancipação de 

um espectador com a lógica da transmissão fiel e direta de um pedagogo embrutecedor:  

O artista, ao contrário, não quer instruir o espectador. Hoje ele se defende de usar a 
cena para impor uma lição ou transmitir uma mensagem. Quer apenas produzir uma 
forma de consciência, uma intensidade de sentimento, uma energia para a ação 
(RANCIERÈ, 2012, p. 18). 
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Fig. 3. Roda de conversas com a atriz na Pça. São Sebastião  

 

 

Fonte: Arquivo particular do projeto, 2017/1 

Segunda leitura: cenas adaptadas de Romeu e Julieta  

                            ‘Os espectadores não devem observar, mas participar da peça”2    

Assim ocorreu nessa segunda formação do leitor, fundamentada em Meyerhold, 

Brecht, Boal, Rancière, Desgranges, acerca das relações do espectador com as ações teatrais, 

dos atores enquanto unidade e não separações do outro que observa, age, lê compondo 

também a obra. A proposta sequencial foi modificada pelos resultados da roda de conversa na 

escola sobre a primeira atividade externa. Partiu dos discentes a vontade de experimentar o 

teatro dentro do teatro, uma leitura tátil, sentindo na pele cada parte que compõe a unidade 

cênica. O desafio foi acatado pela equipe e a docente de arte.  

Uma mudança de função nas relações do espectador/leitor com a obra teatral, se 

aproximando da intencionalidade pedagógica da Peça Didática, Lehrstück, de Bertolt Brecht, 

(KOUDELA, 2010). Uma construção coletiva, sem a necessidade de público e de um produto 

final para celebrar o acontecimento cênico. O modelo de ação, o texto, que compõe esse 

gênero teatral foi escolhido pelos discentes, a partir do conteúdo de arte que estavam 

estudando, o teatro elisabetano, cenas adaptadas, fragmentos da dramaturgia de Romeu e 

                                                   
2 (MEYERHOLD in GUINSBURG, 2001, p. 14)  
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Julieta do escritor inglês William Shakespeare (1564-1616), escolhidas pelas relações diretas 

com os seus interesses, a história de amor e suas complexidades. 

Os grupos foram organizados para os estudos dos elementos cênicos maquiagem, 

cenário, sonoplastia, interpretação, direção e apoio, tarefas mediadoras na compreensão de 

uma obra teatral, estimulando discentes e docente na apropriação desses saberes. Foram dias 

de trocas e sugestões, viabilizados pelos recursos tecnológicos e orientados pela docente de 

arte, pelo bolsista extensionista e pela coordenadora do projeto, aqui narradora dos 

acontecimentos.  

Fig. 4. Discentes do projeto no Teatro Gebes Medeiros 

 

                              Fonte: Arquivo particular do projeto, 2017/1 

Conseguimos historicizar a participação dos discentes em um espaço artístico público, 

no Teatro Gebes Medeiros, cedido pela SEC, para que protagonizassem as ações individuais 

planejadas no coletivo. O ambiente era acolhedor, um teatro com 140 lugares, camarim 

amplo, técnico para orientar manuseios dos aparatos tecnológicos do som e iluminação e uma 

aula dialogada com a responsável sobre a gênese do espaço, suas memórias, significados e 

uso na contemporaneidade. 

Animados com o resultado e conquista de ter o teatro por uma tarde para as suas 

investigações cênicas, o grupo explorou os espaços da plateia, palco, camarim, banheiros 

mediados pela equipe e um pesquisador voluntário da temática de formação do espectador de 

teatro. Os discentes se observam enquanto agem, são agora os espect-atores (BOAL, 2008). 

Uma roda de conversa no palco sobre as tarefas da semana, apresentação dos adereços 

coletados para as cenas, músicas pesquisadas, maquiagem, cenário, marcações desenhadas 
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pela equipe de direção e o pronto atendimento da equipe de apoio para as experimentações do 

dia. 

Aquecimento dirigido, reconhecimento do palco e começam as atividades detalhadas 

como grandes artesãos do acontecimento cênico. Ocupam todo o palco para a leitura dos 

fragmentos do texto dramático, inicialmente horizontal, mantendo-se na forma usual do texto 

linguístico, fiéis às indicações do autor, dramaturgo. Não demora muito para revelar-se 

insuficiente diante da plasticidade das cenas escolhidas e dos adereços coletados e pedem 

orientação sobre a possibilidade de inversão de papéis e ordem das cenas, de improvisar os 

fatos contemplados no texto, mergulhados no entendimento pessoal, crítico e social do 

coletivo.  

Uma transição visível para a leitura vertical, que de acordo com Pavis, “[...] a leitura 

horizontal será apropriada a facilitar a identificação, a abdicação do juízo crítico; em 

contrapartida, a leitura vertical mantém todos os “sentidos” em alerta [...]”, (2008, p. 228). 

Experimentaram cenas intercaladas, exageravam nos adereços que possibilitavam outras 

rubricas no texto, estavam em alerta, conforme Pavis. Eufóricos, trocavam os lugares 

demarcados na primeira leitura e, conforme reação – dos jogadores, mudavam destinos 

relendo essa história como possibilidade de aproximação do teatro com as relações humanas, 

interpessoais.  

Fig. 5. Discentes do projeto no aquecimento no palco do Teatro Gebes Medeiros 

  

 

                            Fonte: Arquivo particular do projeto, 2017/1 
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Concluindo: atitudes autorais dos leitores de espetáculo 

O projeto continua em andamento, percorrendo outros caminhos, escolas, formas, 

conteúdos, espaços, tempo, solidificando-se nas experiências e nos acessos a esses  sujeitos, 

que hoje chamamos de leitores nos campos investigativos do teatro. Os desafios que surgiram 

no decorrer dessa etapa do projeto de extensão, nos ensinaram a ter escutas e  olhares mais 

sensíveis, evitando o equívoco histórico dos “pacotes zipados” das propostas educacionais 

que desconsideram o outro como parte integrante do processo de ensinagem e aprendizagem 

nos contextos artísticos e pedagógicos.  

Essa meninada disse NÃO ao modelo apresentado na proposta!  

“Nós queremos FAZER o teatro nessa segunda formação e não assistir e dialogar com a 

estética apresentada”.  

Em vista disso, mudamos rumos e criamos com eles, e não para eles, metodologias 

diferenciadas para o processo de formação de um leitor de uma obra artística, a serem 

contempladas em outras etapas desse projeto de extensão.  
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MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO PARÁ NO COTIDIANO ESCOLAR: 

REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS PROFESSORES DO 

LICEU ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS “MESTRE RAIMUNDO CARDOSO”

Tayanne Cid Costa1 - SEMEC

Grupo de Trabalho em Ensino

Resumo

Este trabalho objetiva de modo geral analisar as práticas educativas dos professores do Liceu Escola 
de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso” relacionadas às manifestações culturais do Pará 
desenvolvidas em seu cotidiano escolar como aspectos pedagógicos. A partir deste objetivo surgiram 
os seguintes objetivos específicos: investigar o conceito de cultura dos professores; identificar a 
relação entre cultura e educação sob o ponto de vista dos professores; investigar se as manifestações 
culturais do Pará são abordadas em sala de aula e de que forma; descrever as contribuições da cultura 
regional do Pará no processo educacional. Para a realização da pesquisa bibliográfica, tomamos como 
referências os pressupostos teóricos de Geertz (2001; 2014;2015), Mello (2015), Laraia (2000), 
Moreira & Tadeu (2013); os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997); a Declaração Universal sobre 
a Diversidade Cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (2002), 
dentre outros. Quanto à metodologia adotada, trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, 
bibliográfica, descritiva, explicativa, e, estudo de caso, tendo por base os objetivos propostos. Foram 
sujeitos da pesquisa 17 professores dos ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental da instituição escolar, 
campo da pesquisa. O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário, aplicado aos 
professores, e o procedimento de análise de dados foi a análise de conteúdo. Ao fim da pesquisa 
percebemos a necessidade da construção de práticas inovadoras que levem em consideração uma 
abordagem multi e intercultural para o trabalho com a cultura regional na escola formal.

Palavras-chave: Cultura. Educação. Práticas educativas.

Introdução

As tradições culturais são um campo vasto de diferenças que possibilita que as pessoas 

tenham uma perspectiva ampla sobre o mundo, permitindo o contato com outras realidades, e 

a escola é um espaço profícuo para tratar de um assunto de tal importância. Apesar de 

existirem inúmeras chances de ocorrerem influências culturais de outras sociedades no 

decorrer do desenvolvimento cultural de um indivíduo, as características culturais da 

sociedade em que a esse indivíduo cresceu prevalecem, pelo fato de ali abrigar toda a herança 

cultural de seus antepassados.

1 Mestre em Educação com área de concentração em Educação, Cultura e Sociedade pela UFPA. Professora de 
Arte da rede municipal de Belém.
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Segundo Laraia (2002), a criança, em específico, poderá crescer e se desenvolver em 

qualquer cultura existente, no entanto, o contexto específico de onde ela fala a limitará em 

certos aspectos. O estudo dessas manifestações culturais múltiplas possibilita a compreensão 

de novas maneiras de ver e pensar a cultura, pois elas representam mais do que uma expressão 

local, são formas de pensar e sentir de um povo, seja através de celebrações e rituais, ou de 

outras linguagens, escritas ou verbais.

Neste trabalho interessa-me a investigação da cultura regional do estado do Pará no 

contexto escolar, pois, construir um currículo que tenha como objetivo abordar as 

manifestações culturais, sensibilizando a formação de cidadãos com uma visão plural de 

mundo, se apresenta como um grande desafio, e cabe a escola não permitir que o trabalho 

com as diversidades culturais se limite a ações pontuais e esporádicas, realizadas em datas 

comemorativas ou em projetos realizados a partir de necessidades específicas da escola. 

1. Liceu Escola de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso”

O Liceu Escola de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso” foi fundado no dia 19 

de março de 1996, como integrante do projeto “Sistema de Educação para um 

Desenvolvimento Sustentável” da Rede Municipal de Ensino de Belém, regulamentado pelo 

Decreto N° 29.205/96, da Prefeitura Municipal de Belém, de 13 de setembro de 1996, que no 

seu Art. 3° apresenta a conceituação, e no Art. 4º o objetivo:

Art. 3º A Rede de Unidades de Educação para o Desenvolvimento Sustentável está 
ligada à noção de desenvolvimento humano sustentado, voltada ao enfoque 
integrado e culturalmente assentado do processo de desenvolvimento, no qual a 
educação aparece como estratégia primordial da capacidade inovadora e 
humanizadora do progresso. Destaca-se, nesse processo, a inserção política e 
econômica do alunado, atendendo anseios e perfil socioeconômico-cultural das 
comunidades na geração de renda. 

Art. 4º O Subsistema Educacional de Unidades para o Desenvolvimento Sustentável 
tem por objetivo a formação de cidadãos com percepção de sua realidade, 
capacidade criadora e profissional para integrar de forma positiva com o meio 
ambiente físico e sócio-cultural do Município (BELÉM, 1996).

O Liceu situa-se no bairro da Ponta Grossa, distrito de Icoaraci, em Belém, no estado 

do Pará. Tem como missão promover a educação como processo democrático que possibilite 
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o despertar da consciência crítica e reflexiva acerca dos problemas econômicos, políticos e 

culturais da sociedade. A escola tem como visão de futuro ampliar os horizontes dos alunos, 

aliando ao saber do discente um saber científico, sistematizado, que o habilite a

Interferir na própria realidade social e cultural; usufruir plenamente dos processos de 
ensino e aprendizagem; tornarem-se mais críticos e participativos na sociedade; 
valorizar o ser humano de forma integral, respeitando seus limites e dificuldades; ter 
autonomia nos processos construtivos do conhecimento; e para o exercício da 
cidadania plena numa perspectiva de valorização do ser humano (PPP, 2013, p. 11).

A partir dessa missão e visão, o Projeto Político Pedagógico do Liceu demonstra ainda 

que se espera dos estudantes uma visão crítica sobre seu papel como agente de transformação 

social, no diálogo com seus direitos e deveres e na construção de novas ideias e tecnologias 

sociais. Além disso, devem ser capazes de relacionar-se com as diferenças, ter interesse pelas 

manifestações culturais, especialmente as locais, em sua diversidade.

Ilustração 01: Liceu Escola de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso”
Fonte: Acervo da pesquisa

Atualmente a escola atende aproximadamente dois mil alunos de diferentes faixas 

etárias, matriculados no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e 

funciona em três turnos: manhã, tarde e noite. 

O Liceu “Mestre Raimundo Cardoso” possui o Núcleo de Artes Laís Aderne, que tem 

a função de complementar os processos de ensino e aprendizagem dos alunos do Liceu, 

promovendo a educação integral do discente por meio de experiências educacionais com a 
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arte e a cultura, também tem a função de estabelecer elos com a comunidade local oferecendo 

cursos, oficinas, palestras e visitação programada às exposições de sua galeria de arte.

O Núcleo de Artes é composto de salas para oficinas, galeria de arte, sala da 

coordenação, reserva técnica, videoteca, sala do forno, sala de beneficiamento da argila e sala 

de recursos multifuncionais.

Ilustração 02: Núcleo de Artes Laís Aderne
Fonte: Acervo da pesquisa

2. Metodologia

No que se refere aos métodos de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que 

segundo Minayo (2004) “[…] responde a questões muito particulares, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes” (MINAYO, 2004, p. 21). Nesse sentido, ao estudar especificamente as práticas 

pedagógicas dos docentes da Escola Liceu de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso”, a 

pesquisa trata-se, portanto, de um estudo de caso. Segundo Gil (1999), o estudo de caso “é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo [...]” (GIL, 1999, p. 73), 

possibilitando ao pesquisador verificar in loco os fenômenos a serem estudados. 

Referente aos métodos de procedimento, e na relação com o estudo de caso, esta 

pesquisa é classificada como descritiva e explicativa, segundo nomenclatura de Antonio 

Carlos Gil (1999). Para o autor, a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los, e o pesquisador não interfere neles, ou seja, fenômenos 

estudados, mas não manipulados. 
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Em um segundo momento, a pesquisa caracteriza-se como explicativa, com o objetivo 

básico de identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um 

fenômeno, é o tipo de pesquisa que tenta explicar a razão e as relações de causa e efeito dos 

fenômenos, conforme disserta Gil (1999). 

Em um primeiro momento realizamos uma revisão de literatura da área de educação e 

cultura, caracterizada como uma pesquisa bibliográfica. Gerhardt & Silveira (2009) 

consideram a pesquisa bibliográfica como a base de toda pesquisa, que se fundamenta em 

fontes bibliográficas, ou seja, os dados são obtidos a partir de fontes escritas e de uma 

modalidade específica de documentos, que são obras escritas, impressas em editoras, 

comercializadas em livrarias e classificadas em bibliotecas. 

Para a realização da pesquisa bibliográfica, tomamos como referências os pressupostos 

teóricos de Geertz (2001; 2014; 2015), Mello (2015), Laraia (2000), Moreira & Tadeu (2013); 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997); a Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural da Organização das Nações Unidas para, a Educação, Ciência e Cultura (2002), além 

do estudo exploratório do campo de pesquisa por meio de seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP), considerando sua história, constituição, organização, estrutura e funcionamento. A 

entrada no Liceu para fins de pesquisa aconteceu em maio de 2016, quando contatei a 

instituição solicitando permissão para realização deste estudo, apresentando a direção os 

objetivos e os procedimentos metodológicos da pesquisa.

A segunda etapa da pesquisa configurou-se pela aplicação de um questionário. 

Segundo Gerhadt e Silveira (2009), o questionário trata-se de um “instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito 

pelo informante sem a presença do pesquisador” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 69) e 

objetiva levantar interesses, opiniões e crenças de determinada população estudada. A escolha 

pelo questionário deve-se a abrangência de um grande número de participantes e maior 

liberdade de resposta, em decorrência do anonimato dos sujeitos pesquisados. 

Os sujeitos da pesquisa foram 17 professores dos ciclos 1 e 2 da educação básica da 

instituição escolar, campo de pesquisa. Cabe destacar que os docentes não se opuseram a 

colaborar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, no qual 
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constavam as informações sobre a pesquisa e assegurava o anonimato dos mesmos, que são 

identificados através de números, do 1 ao 17. 

Após a sistematização das respostas passamos para a etapa de análise e interpretação 

de dados, através da técnica de análise de conteúdo que, segundo Severino (2007, p.121),

“[…] é uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de um documento 

sob forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens […]”.

3. Manifestações culturais do Pará nas práticas educativas dos professores do Liceu 

Escola de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso” 

Os resultados da pesquisa são apresentados considerando que a proposta do presente 

estudo se orientou pelo levantamento de informações sobre as práticas educativas dos 

professores dos ciclos I e II  do Liceu Escola de Artes e Ofícios “Mestre Raimundo Cardoso”, 

através de questionários, relacionadas às manifestações culturais do Pará desenvolvidas em 

seu cotidiano escolar como práticas pedagógicas.

3.1. A percepção dos professores sobre o conceito de cultura

Os professores possuem inúmeras formas de compreender o conceito de cultura, e 

observar a elaboração desse conceito promove caminhos para a compreensão de suas 

propostas educacionais. Para conhecer qual conceito os professores têm se apropriado em sua 

prática docente, perguntamos a partir do questionário enviado: “Qual o seu conceito de 

cultura?”. 

Os 17 entrevistados relacionaram o conceito de cultura aos costumes, valores, crenças 

e saberes de uma sociedade na qual o indivíduo está inserido. As respostas concordam com a 

definição de cultura considerada pela UNESCO, na Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural:
Conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 
caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das 
letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as 
tradições e as crenças (UNESCO, 2002).

Geertz (2015) discorda dessa definição e considera que a cultura não deve mais ser 

vista como complexos de padrões concretos de comportamento – costumes, usos, tradições, 
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feixes de hábitos - como tem sido o caso até agora, e como os entrevistados a interpretam, 

mas como um conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, regras, instruções (o 

que os engenheiros de computação chamam de “programas”) – para governar o 

comportamento. Isso porque, 

O homem é precisamente o animal mais desesperadamente dependente de tais 
mecanismos de controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais, 
para ordenar seu comportamento. [...] Não dirigido por padrões culturais – sistemas 
organizados de símbolos significantes - o comportamento do homem seria 
virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões 
emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. A cultura, a 
totalidade acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento da existência 
humana, mas uma condição essencial para ela - a principal base de sua 
especificidade (GEERTZ, 2015, p. 33).

Segundo Geertz, a cultura quando é vista como um conjunto de mecanismos 

simbólicos para controle do comportamento, fontes de informação extrassomáticas, fornece o 

vínculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de tornar e o que eles realmente se 

tornam, um por um (2015, p. 37). Isso significa de modo geral, compreender o ser humano 

como produtor de símbolos, e sendo esses os verdadeiros formadores do que compreendemos 

por cultura, faz-se necessário empreender um esforço para em primeira instância valorizar a 

produção dos próprios discentes como signo de cultura e também estimular o 

desenvolvimento dessa produção.

3.2. A relação entre cultura e educação sob o ponto de vista dos professores

Para conhecer a opinião dos professores sobre a relação entre cultura e educação,

perguntou-se: “Você percebe relação entre cultura e educação? Qual/quais?”. Constatamos 

que 94% responderam que sim e justificaram suas afirmações.

Observamos que as respostas da maioria dos investigados dirigem-se para a mesma 

ideia: que a educação não se faz somente em sala de aula - em um espaço formal -, mas que 

também é possível aprender através do convívio com o outro, dos hábitos e das tradições do 

meio que o indivíduo está inserido. 

Em resumo, as relações entre cultura e educação, a partir das respostas dos 

entrevistados perpassaram quatro questões principais: 
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Abordagem Quantidade Porcentagem
Educação como perpetuação da cultura 05 29,45%

Cultura como o cotidiano integrado à escola 04 23,5%
Cultura como manifestações estudadas na escola 05 29,45%
Cultura e subjetividade na educação 03 17,6%

Tabela 01: Distribuição das abordagens acerca das relações entre cultura e educação.

3.3. A importância da cultura regional em sala de aula

A cultura está presente no dia a dia da escola, socializando saberes, sensibilizando e 

fortalecendo a aprendizagem, promovendo a discussão de diferentes conhecimentos em sala 

de aula. Nessa perspectiva, é conveniente considerar qual a importância que o professor 

atribui para a abordagem da cultura regional em sala, com isso, perguntou-se “Você considera 

importante abordar a cultura regional em sala? Por quê?”. Verificamos que os 17 

entrevistados, ou seja, 100% dos professores responderam que é importante e justificaram 

suas respostas.

Observamos também que 88% dos entrevistados considera importante abordar a 

cultura em sala de aula para que o aluno a conheça e a valorize, contribuindo no processo de 

construção de sua identidade. Outro fator a se considerar, é o processo de reconhecimento e 

valorização de outras culturas.

De modo geral, as respostas desta seção integram-se pelo fato de considerarem a 

cultura regional essencial para o reconhecimento do lugar de onde viemos. Desse modo, 

quatro principais abordagens sobre a importância da cultura regional em sala de aula foram 

identificadas: 

Abordagem Quantidade Porcentagem
Valorização das raízes/origens 10 58,9%

Instrumento político de transformação social 03 17,6%
Repasse/manutenção de conhecimentos 01 5,9%
Aproximação com o cotidiano estudantil 03 17,6%

Tabela 02: Distribuição das abordagens sobre a importância da cultura regional em sala de aula.
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3.4. A abordagem da cultura regional do Pará no cotidiano escolar

Considerando que todos os entrevistados afirmaram que é importante discutir sobre a 

cultura regional em sala, perguntou-se: “Como você aborda a cultura regional no ambiente 

escolar?”. O resultado mostra que 100% dos entrevistados referem-se à cultura regional 

através de lendas, danças, poesias, música, fauna, flora, pontos turísticos e da culinária. 

Embora a pergunta realizada pressuponha respostas referentes a metodologias para o 

trabalho com a cultura regional em sala de aula, a grande maioria dos professores se limitou a 

indicar conteúdos que podem ser vislumbrados nesse âmbito. 

A tabela abaixo demonstra os principais termos identificados e quantas vezes foram 

citados nas respostas dos questionários, demonstrando através de quais conteúdos e métodos 

esses professores abordam a cultura regional em sala de aula.

Conteúdo/Métodos Citações
Lendas 05
Música 08

Dança 08
Contação de histórias 04
Produção / Interpretação textual 02
Brincadeiras 03

Vídeos / Filmes 04
Autores regionais 03

Tabela 03: Termos mais citados nas respostas dos professores.

3.5. Contribuições da cultura regional no processo educacional

Baseados na afirmativa dos professores sobre a importância de abordar a cultura 

regional em sala de aula, seja através de lendas, danças, poesias, música, fauna, flora, pontos 

turísticos e da culinária, perguntou-se “Você considera a cultura como aliada no processo de 

aprendizagem? Quais contribuições ela tem a oferecer nesse processo?”. Todos os 

entrevistados responderam que sim e justificaram suas respostas.

De acordo com os dados coletados, percebemos que 41,15% dos professores atribuem 

a ludicidade como uma contribuição da cultura em sala de aula, afirmando que através de 

2197



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

lendas, música, dança, poesias, o conhecimento é estimulado e a aquisição dos conhecimentos 

é facilitada. 

A formação da identidade cultural também foi tema de respostas dos entrevistados, 

que afirmam que a cultura deve ser preservada e repassada para os alunos como uma forma de 

valorização e construção da identidade do indivíduo.

No que se refere à relevância da cultura regional para a aprendizagem, identificamos 

quatro eixos principais nas respostas dos entrevistados, como observamos a seguir:

Abordagem Quantidade Porcentagem
Valoriza as raízes/origens 05 29,45 %
Abarca de maneira potencial a ludicidade 06 41,15 %
Auxilia no conhecimento de nossa história 04 23,5 %
Considera o cotidiano dos discentes 01 5,9 %

Tabela 04: Eixos identificados sobre a importância da cultura regional no processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É essencial que pensemos a cultura na educação como um processo mutável e 

importante para a formação das identidades discentes. É o empoderamento dessas identidades 

e a construção de uma empatia com os processos simbólicos de outras que tornará possível o 

envolvimento dos estudantes na luta pela valorização e manutenção de diferentes 

manifestações que se apresentam em seu cotidiano e que, de certa forma, influenciam o 

caráter identitário de todos os seres humanos, mesmo que por um processo de diferenciação 

com os outros.

Levando em consideração os cinco eixos aqui apresentados é possível elaborar um 

perfil desse professor que atua nos ciclos 1 e 2 do Liceu Escola de Artes e Ofícios “Mestre 

Raimundo Cardoso”. Em primeiro lugar, a grande maioria pensa a cultura em seu contexto 

diferencial, ou seja, propõe o estudo da cultura regional como possibilidade de articulá-la em 

relação a outras. Prezam ainda pela cultura como uma espécie de entidade coletiva, e de certa 

maneira distante, que deve ser preservada, pouco conferindo importância ao papel do 

estudante como produtor no âmbito da cultura, e não apenas fruidor das manifestações 

culturais do espaço em que está inserido.

2198



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Esses professores acreditam ainda na importância da cultura regional e na existência e 

necessidade da relação entre cultura e educação. Ainda é válido ressaltar que, pelo menos 

segundo as respostas apresentadas, esses professores devem estar aptos a discutir acerca da 

construção de metodologias inovadoras e seleção de conteúdos que fujam do senso comum 

para serem trabalhados em sala de aula. Por último, ao falar de cultura regional, a grande 

maioria atribui a essa um caráter potencialmente lúdico por poder se utilizar de conteúdos 

referentes às danças típicas, músicas populares, vocabulário local a partir de dramatizações, 

vídeos, filmes e produção e análise textual.

Dessa forma, acreditamos que o principal trabalho para uma possível formação 

continuada desses professores no que se refere às questões culturais está relacionado 

justamente à integração das produções discentes como objeto de estudo para pensar a cultura, 

e não apenas as manifestações já existentes no âmbito regional, que podem, obviamente, ser 

pensadas como instrumentos de socialização das práticas culturais, mas sempre em constante 

modificação e no diálogo com outras instâncias que vão além do que o estudante convive 

diariamente.

Desse modo, esperamos com este trabalho ter contribuído, mesmo que de maneira 

parcial, para demonstrar a necessidade de estabelecermos um novo olhar docente para as 

questões culturais, principalmente no âmbito da cultura regional, e como ela deve estar 

presente sempre que falamos na construção de currículos, que levem em consideração o 

discente como uma identidade em construção que não só recebe e interpreta signos, mas que é 

também produtor e, portanto, atuante nas possibilidades de transformação de sua realidade 

local.
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MARCAS DE UM PROCESSO: A LITOGRAVURA DE COZINHA 

GRAVANDO O APRENDIZADO NAS ARTES VISUAIS  
 

 
Heldilene Reale1 - UNAMA 

Renata Maués2- UNAMA 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
 
Resumo 
O presente artigo apresenta o processo de uma experiência docente realizada a partir de um projeto 
interdisciplinar de ensino, no curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Universidade da 
Amazônia (UNAMA), nas disciplinas de Laboratório de criação Bidimensional e Laboratório de 
Gravura, ministradas durante o primeiro semestre de 2017. As disciplinas tiveram como propósito 
reunir os princípios acerca dos elementos básicos que estruturam a composição visual, com os 
fundamentos presentes no processo prático da gravura, a partir da introdução de uma técnica que 
privilegia o uso de materiais de fácil acesso ao aluno, a litogravura de cozinha, que será apresentada ao 
longo do presente texto. Desta forma, apresenta-se possibilidades de condução do ensino aprendizado, 
que vai desde o entendimento da forma, até a utilização de meios que possibilitam vencer as 
dificuldades permanentes no processo de ensino, no que concerne a ausência ou escassez de material 
de apoio para execução de atividades práticas, em especial nas redes publica de ensino municipal ou 
estadual, possibilitando assim que o aluno que perpassa por disciplinas práticas no curso, possa 
desenvolver o desdobramento destas ações em sua vivência enquanto licenciado em Artes, a partir da 
introdução de materiais presentes no cotidiano do aluno.  
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Pratica de Ensino. Litogravura de Cozinha. 
 
 
Oficinas profissionalizantes: formação para a vida profissional  
 

O curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da UNAMA disponibiliza em sua 

matriz curricular, disciplinas que perpassam pelo campo do bacharelado e da licenciatura. 

Dentre as disciplinas práticas que formam o histórico do aluno no 4º semestre, estão o 

laboratório de criação bidimensional e o laboratório de gravura. Tais disciplinas foram 

                                                
1 Doutoranda em Artes pela UFMG. Mestre em Comunicaçao, Linguagem e Cultura (UNAMA), Graduada em 
Artes Visuais (UNAMA) e Turismo (UFPA). Coordenadora do Programa PIBID do Curso de Artes Visuais 
(UNAMA) Professora do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem (UNAMA). Diretora do Espaço 
Cultural Casa das Onze Janelas SIM/SECULT. E-mail: helgreale@yahoo.com.br. 
2 Mestranda em artes pela Universidade Federal do Pará, Especialista em Preservação, Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis ( CECOR/UFMG), professora do curso de Artes Visuais e Tecnologia da 
Imagem (UNAMA),  Coordenadora do setor de Conservação e restauração do SIM/SECULT. Técnica em 
Gestão Cultura - Artes visuais, da Secretaria de Estado de Cultura. E-mail: recamaues@gmail.com. 
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ministradas ao longo do primeiro semestre de 2017, pelas professoras Heldilene Reale e 

Renata Maués, respectivamente, que a partir de diálogos estabelecidos acerca da possibilidade 

de desenvolver um trabalho interdisciplinar, reuniram os conhecimentos das duas disciplinas 

durante as oficinas profissionalizantes, desenvolvida nas turmas ao longo do semestre. 

A oficina profissionalizante vem sendo desenvolvida na Universidade da Amazônia 

desde a sua incorporação pelo Grupo Ser Educacional. Acontece a cada semestre, dentro de 

uma semana estabelecida, onde os professores trabalham em sala de aula assuntos 

relacionados à sua disciplina, de modo a possibilitar, formar e aproximar o aluno a vivenciar  

questões  práticas que poderão ser utilizadas  em sua vida profissional. Tem como objetivo, 

possibilitar  ao professor a realização de  uma aula que gere outros caminhos no ensino 

aprendizado, a partir das referências das disciplinas, de modo a realizar atividades  que 

desdobrem em novas perspectivas em  sua experiência profissional, no mercado de trabalho.  

Dentro desta realidade, são apresentadas as turmas a possibilidade de conteúdos  

teórico-práticos,  que podem ampliar seu repertório acerca das artes visuais configurando 

ferramentas  educativas para atuar em sala de aula enriquecendo assim o processo de ensino 

aprendizagem, suas ações e trocas, pois o “professor pode e deve escolher os enfoques que 

mais se adaptarem a sua realidade e a sua própria maneira de sentir o ensino”  (RICHTER, 

S/).  

A partir da proposta previamente conversada entre as professoras ministrantes da 

disciplina, enxergou-se a  viabilidade de integrar os respectivos conhecimentos presentes nas 

mesmas, a partir de uma produção visual, que utilizasse  como recurso a técnica da gravura e 

os processos de composição bidimensional e os elementos da sintaxe visual. 

 Optou-se por utilizar a técnica de impressão associada a litografia. A técnica  foi 

mostrada pelo aluno do Curso de Artes visuais do 4º  semestre,  Thiago  Senna, que durante 

esse semestre havia participado de um workshop “Litografia Alternativa e Xilogravura”, no 

Museu da Universidade (MUFPA),  dentro da programação da exposição  “Conexões” onde 

foi apresentada a técnica de gravar  com papel laminado, sabão, lápis oleoso e coca-cola.  

Imediatamente surgiu um fascínio pelo processo que ainda não era do conhecimento 

das professoras. O aluno mostrou os resultados obtidos na oficina, explicou e relatou o   

processo técnico para a obtenção da imagem, falou  sobre o  baixo custo dos materiais e dos 
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produtos que em sua maioria estão presentes em todas as casas  ou nas  cozinhas da população 

de modo geral. Talvez daí tenha originado o nome do próprio processo “kitchen lithography” 

ou seja litografia de cozinha. 

Diante disso, percebeu-se  a viabilidade da técnica para  ser utilizada na realização 

das oficinas. Foi estruturado dois temas de oficinas para turmas diferentes,  cuja dinâmica iria 

envolver a mesma técnica,  tendo como cerne o conteúdo programático de cada disciplina,  

apresentando as interlocuções e possibilidades de trabalhar a  interdisciplinaridade.  

Estabeleceu-se como  tema: “Litografia de cozinha: método alternativo  na impressão 

da imagem” que seria desenvolvida com as turmas  de atelier de Gravura e laboratório de 

gravura  e a oficina “Métodos não convencionais de impressão  e construção da imagem 

bidimensional” para a turma da disciplina laboratório de criação bidimensional. 

Levando em conta sempre que   “o professor de arte precisa saber o alcance de sua 

ação profissional, ou seja, saber que pode concorrer para que seus alunos também elaborem 

uma cultura estética e artística que expresse com clareza a sua vida na sociedade” (FUSARI, 

M. FERRAZ, M.2001, p. 53). As oficinas profissionalizantes  foram realizadas na semana  do 

dia 24 a 29 de abril de 2017,  numa troca  de conhecimento,  estabelecendo   pontes no 

processo de ensino aprendizagem.  

 

O desenvolvimento do processo na pratica pedagógica  

A criação de uma gravura inicia quando o artista trabalha sobre uma matriz  que pode 

ser uma madeira, um  metal, uma pedra. A parti daí, quando a matriz recebe tinta dizemos que 

a mesma foi entintada, posteriormente vem o momento da impressão (pressionar o papel 

sobre a matriz) onde são  produzidas algumas provas e uma tiragem definitiva, numerada e 

assinada. Pode-se dizer então que a matriz é uma condutora de imagens podendo ser 

classificadas de acordo com a técnica como: em relevo, a entalhe, em plano e a estampilha. A 

litografia é classificada como gravura em planos onde a superfície da matriz permanece 

intacta, sendo preparada para repelir ou não o material revelador, uma tinta a base de gordura. 

O processo litográfico é baseado na incompatibilidade entre a gordura e a água. 
 
A litografia (de lithos, "pedra" e graphein, "escrever") é descoberta no final 
do século XVIII por Aloys Senefelder (1771-1834), dramaturgo da Bavária 
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que busca um meio econômico de imprimir suas peças de teatro. Trata-se de 
um método de impressão a partir de imagem desenhada sobre base, em geral 
de calcário especial, conhecida como "pedra litográfica". Após desenho feito 
com materiais gordurosos (lápis, bastão, pasta etc.), a pedra é tratada com 
soluções químicas e água que fixam as áreas oleosas do desenho sobre a 
superfície. A impressão da imagem é obtida por meio de uma prensa 
litográfica que desliza sobre o papel.  (ENCICLOPÉDIA ITAU 
CULTURAL). 

 

A técnica original envolve, processos complexos sendo necessário o uso da prensa e 

pedra litográfica, materiais e ferramentas de difícil acesso e alto valor, o que inviabiliza a 

utilização da técnica em situações de escassez de estrutura. Em contraponto a  litografia de 

cozinha,  técnica de impressão criada em junho de 2011 pelo artista Émilion Aizier, consiste 

em realizar uma gravura a partir da utilização de materiais de fácil acesso: papel alumínio, giz 

de cera (ou lápis pastel), coca cola, óleo de cozinha, esponja de cozinha, água, papel e tinta 

gráfica ou qualquer outro tipo de tinta com gordura (oleosa). 

Litografia de cozinha é um processo de litografia simplificada, assim como a 

litografia conhecida, uma técnica de impressão planográfica (impressão plana) baseada no 

processo de repulsão da água e gordura. A lito de cozinha utiliza o papel alumínio como 

matriz e o uso de outros materiais como sabão,  caneta permanente resistente a água, lápis 

litográfico ou dermatográfico, pastel a óleo, óleo de cozinha e coca cola. 

Para a realização da oficina, antes da efetivação da mesma com os alunos, as 

professoras reuniram-se com o propósito de fazer experiências com o material a fim de 

garantir um bom resultado no processo de gravura. Os testes foram feitos em conjunto com os 

monitores das disciplinas que foram convidados a participar desta ação, visto que eles 

também seriam multiplicadores do conhecimento dentro da sala de aula, ajudando e 

orientando os demais alunos na sensibilização estética e  execução da técnica, pois concorda-

se que: 

 
o professor de arte é um dos responsáveis por esse processo transformador, 
ao ajudarem os alunos a melhorarem sua sensibilidade  e saberes práticos e 
teóricos em arte. [...] para desenvolvermos nosso o  trabalho com eficiência 
precisamos praticar ações tais como estudar, participar de cursos, buscar 
informações, discutir aprofundar reflexões e práticas com os colegas[...] 
(FUSARI, M. FERRAZ, M.2001,p.54). 
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Assim, após algumas tentativas de erros e acertos, de percepções e analises, obteve-se 

o resultado esperado, gerando não só a imagem gravada, mais abrindo campos de 

possibilidades para o uso da técnica no aprimoramento do conhecimento e do olhar estético. 

 
 
 

Figura 1: Registro da experimentação do processo e  treinamento da equipe de monitores das disciplinas: 
Laboratório de gravura e Laboratório de criação bidimensional. 

Fonte: Arquivo das autoras 

 

Para o processo de treinamento e aprimoramento da técnica, foi adquirido vários 

materiais como lápis e canetas  diversas para executar o desenho sobre o alumínio  e testar o 

que melhor se adequava ao processo,  além de  fita adesiva, esponja, álcool, óleo e 

refrigerante. Foi feita a preparação da matriz  que basicamente constituía em estirar sobre um 

suporte rígido (vidro, placa de metal) ou semirrígido  folha de PVC e folha  de  acrílico de um 

ou dois milímetros,  o papel alumínio.  

Para o desenvolvimento da técnica realizada  nas oficinas  foram  necessários os 

seguintes matérias: rolo de papel alumínio,  coca cola, três esponjas de louça,  uma bacia 

plástica, fita crepe, óleo de cozinha, lápis dermatográfico, pastel a óleo, caneta permanente 

resistente a água, três vasilhas plásticas para colocação das esponjas. 

 

Descrição do processo da litografia de cozinha  

A realização desta técnica consistiu na produção das seguintes etapas de trabalho: 

primeiramente os alunos foram conduzidos a desenvolverem uma composição que tivesse 

equilíbrio, simetria, movimento e textura, de acordo com os princípios básicos da composição 
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presente na sintaxe da linguagem visual. Para tanto era necessário inicialmente esticar o 

alumínio sobre o suporte rígido ou semirrígido.  O alumínio não poderia estar amassado, 

deveria ser fixado com fita crepe na mesa. Outro passo importante do processo era evitar 

passar a mão sobre o alumínio pois, as marcas dos dedos ficariam  gravadas no metal.  

 
 

Figura 2: Início da oficina profissionalizante. Apresentação do processo da litografia de cozinha 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras 

 

Figura 3: Demonstração da técnica para os alunos: desenhando com caneta permanente 

Fonte: Arquivo das autoras 

Finalizada essa etapa, seguia-se a realização do desenho, feito diretamente na folha 

de papel alumínio, em sua parte fosca, em um tamanho máximo de uma folha de papel A4. O 
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desenho foi realizado sobre a superfície do alumínio usando um lápis  gorduroso. 

Posteriormente joga-se sobre toda a superfície da matriz,  coca cola deixando a mesma agir 

por  10 segundos. Retira-se a coca cola com água e passa-se uma esponja para tirar o excesso.   

 
 
 

Figura 4: Etapa do processo de preparação da matriz de alumínio com caneta permanente 

Fonte: Arquivo das autoras 

 

Figura 5: processo de lavagem da matriz após gravar com coca cola 

Fonte: Arquivo das autoras 
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Joga-se sobre a Matriz um fio de óleo de cozinha e com a esponja esfrega a 

superfície (movimentos circulares).  Nesse momento é removido  a tinta do lápis de desenho,  

ficando apenas a imagem fantasma  já gravada no papel alumínio. Vale ressaltar que é 

necessário  espalhar o óleo uniformemente sobre a superfície  deixando uma pequena película  

em toda a área.  

 

Figura 6: Etapa  de preparação da matriz com película de óleo após gravação  com coca cola 

Fonte: Arquivo das autoras 
 

A próxima etapa é a entintagem. Antes de entintar, pega-se uma esponja com água, 

espreme sobre a matriz e posteriormente retira-se o excesso. Esses três momentos precisam de 

três esponjas. Uma inicial para remover o excesso de água, uma para esfregar o óleo e a 

terceira, que chamamos de água e óleo usada para umedecer a matriz  antes de entintar. 

Aplica-se a tinta no vidro, espalha-se com rolo de borracha e suavemente passa-se o rolo com 

tinta sobre a matriz de alumínio. O processo final constitui em tirar as cópias, ou seja, prensar 

o desenho no papel, o que poderia ser feito utilizando uma colher de pau, ou a própria prensa. 

Figura 7: processo de entintagem da matriz de alumínio 
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Fonte: Arquivo das autoras 

 

Figura 8: matriz de alumínio com imagem gravada e copia impressa em papel 

Fonte: Arquivo das autoras 

 

Dentro do contexto contemporâneo possibilidades de usos de materiais diversos e 

processos se intensificam. A pratica aqui apresentada é uma das experiências que conduzem a 

reflexão deste processo, onde ao aluno partir da vivencia apresentada em sala de aula, na 

relação construída entre professor- aluno e material, é envolvido na possibilidade de 

experimentar por meio da simplificação do material a sua experiência estética. Dentro deste 

contexto:  
As experiências artísticas são mais um dos meios que possibilitam ao 
individuo se mover no seu sentir-pensar-exprimir, compreendendo que esta 
ação não é unilateral, mas circular (termo utilizado por Merleau-Ponty). É 
como me vejo e me relaciono com o aluno: aluno-professor-criaçao, nas 
trocas, recortes e somas que todos vamos fazendo. (SANTOS, 2008, P.141, 
in MOKARZEL, 2008) 
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Figura 9: Resultados da oficina de litografia de cozinha realizado de forma interdisciplinar 

Fonte: Arquivo das autoras 

 
 

Figura 10: final da oficina com resultados da produção dos alunos 
Fonte: Arquivo das autoras 

 
Figura 11: Alguns resultados do processo de litografia de cozinha 
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Fonte: Arquivo das autoras 

 

Outro ponto que vale a pena ser destacado, é que essa experiência estética estimulou 

não somente a percepção de novos meios técnicos que envolvem o bacharelado, mas também 

para caminhos e alternativas de ensino no campo da licenciatura. Dentro de sua formação 

docente, ainda na vivencia acadêmica na disciplina estágio supervisionado de ensino, o aluno 

se envolve com o contato de escolas, que muitas das vezes em sua estrutura organizacional 

não dispõem de materiais que viabilizam a pratica de outras linguagens. O que pode ser um 

entrave ou uma solução quando é vista a possibilidade de inserir no cotidiano da sala de aula, 

o desenvolvimento estético do aluno a partir da introdução de processos alternativos. Assim: 
Ao assumirmos que a arte pode ser ensinada e aprendida também dentro da 
escola, temos a necessidade de trabalhar a organização pedagógica das inter-
relações artísticas e estéticas junto aos estudantes. [...] A formação escolar, 
pode e deve contribuir para que os alunos, a partir dessas vivencias, 
desenvolvam, durante os cursos, novas habilidades e saberes básicos, 
significativos e ampliadores de suas sensibilidades e cognições a respeito das 
modalidades artísticas. (FUSARI, M. FERRAZ, M. 1999, p. 19) 
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Resumo 
A presente carência de recursos didáticos para o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem em Artes Visuais voltados para a Educação Básica com uso de conteúdos 
contextualizados à cultura e arte local, e a necessidade do apoio das TIC – Tecnologias de 
Informação e Comunicação, é o foco que impulsionou esta pesquisa. O artigo versará sobre as 
experiências iniciais no magistério ao estágio no ensino superior em Licenciatura em Educação 
Artística, para a elaboração de Meios de Ensino e Aprendizagem – MEA, até as práticas 
docentes atuais, cada vez mais com a presença das TICs. Em seguida, revisar-se-á alguns 
documentos de cunho legal que subsidiam a Educação Brasileira: LDBEN3, PCN4, Diretrizes 
Curriculares Nacionais - Estaduais e BNCC5 com um enfoque específico da área de 
conhecimento curricular Arte/Artes Visuais6, por serem documentos que respaldam as práticas 
metodológicas pautadas na cultura regional do alunado. Analisar-se-á também o advento das 
TIC na educação. Por fim, apresentar-se-á uma amostragem com resultados de uma pesquisa 
de campo, em que foram realizadas entrevistas com o uso do Formulário do Google, em que se 
obteve relatos de professores de Artes Visuais atuantes no Estado do Maranhão sobre o uso de 
MEA e TIC em suas práticas docentes.  
 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem em Artes visuais para a Educação Básica. Meios de 
Ensino e Aprendizagem - MEA. TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação.  
                                                 
1 Mestranda do PROFARTES pela UFMA. Professora de Artes Visuais do Ensino Médio do Estado do Maranhão. 
Vice presidente da Associação Maranhense de Arte Educadores/AMAE. E-mail: 
rodriguesdefarias.monica@gmail.com. 
2 Doutor em Tecnologia Educativa e coordenador do Mestrado Profissional em Artes – PROFARTES/UFMA. 
Orientador da autora. E-mail: rportaldomingo@yahoo.com.br. 
3  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas emendas. 
4 Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte 
5 Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 2ª versão, a versão definitiva ainda está em estágio de 
finalização, não foi lançada até a presente data. 
6 Utilizar-se-á a o termo “arte” grafado com letra minúscula quando se referir à área de conhecimento humano, e 
com maiúscula quando esta área é componente curricular. 
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Introdução 

Vivenciando a docência há mais de 12 anos, constatou-se a carência de material 

formativo, informativo e imagético sobre artes visuais maranhense (artistas e obras) e essa 

lacuna sempre prejudicou o trabalho em sala de aula sobre esse conteúdo, em específico. E está 

claro em vários momentos, nas orientações legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional (LDBEN) e documentos complementares da educação nacional, a necessidade de 

inserir conteúdos relacionados à região na qual o alunado reside.  

No contexto mais amplo, existe uma real necessidade de elaborar um acervo sobre os 

artistas e obras representativas das artes visuais maranhense para o uso como Meios de Ensino 

e Aprendizagem - MEA em sala de aula. E essa ausência de MEA específicos ao tema regional, 

é um dos motivos da grande dificuldade de estabelecer correlações entre os conhecimentos da 

arte visual universal e nacional - que possui produções disponíveis em livros e em outros meios 

educacionais, ao conhecimento de artes visuais local - sem muitas fontes bibliográficas de 

pesquisa, nem acervos visuais impressos ou digitalizados de cunho educativo disponíveis para 

o trabalho do educador de Arte, em sala de aula. Por isso, foi de fundamental relevância a 

oportunidade de poder realizar pelo Mestrado Profissional em Artes - PROFARTES, essa tão 

importante ação que é a pesquisa, oriunda das necessidades reais em sala de aula e voltada a 

mesma, e é mister, que essa oportunidade possa ser estendida a todos os profissionais da 

educação do país, embora seja isso ainda, um sonho distante. 

Logo na primeira seção do artigo, tratar-se-á das conceituações sobre MEA e a transição 

dos modelos, com as novas tecnologias disponíveis. Relata experiências da autora em suas 

aprendizagens iniciais neste âmbito, desde o antigo magistério, passando pelo Projeto de 

Extensão da UFMA até as práticas mais recentes, já como profissional da escola pública do 

Estado do Maranhão e de seu encontro com o material educativo do Instituto Arte na Escola7, 

durante esse trajeto.  

                                                 
7 Associação civil sem fins lucrativos, que auxilia o professor de Arte com acesso a materiais educativos, tais como 
a DVDteca Arte na Escola e o KIT arte.br.  
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A segunda seção, versará sobre as orientações dos documentos legais para a 

educação/educação em Artes Visuais, que reafirmam a necessidade do exercício docente 

contextualizado as temáticas locais e de como teóricos de referência alinham-se aos mesmos 

direcionamentos sobre a necessidade de incluir a cultura local no currículo e a sobre a relação 

MEA e as TICs. 

A terceira e última seção, tem como foco as pesquisas de campo usando o ambiente 

online para realização de entrevistas com professores de Artes Visuais da rede pública e privada 

do Maranhão, colhendo informações sobre suas práticas em relação com uso de MEA e TIC, 

apresentando os resultados nos formatos de resumo e de gráficos para então realizar uma análise 

dos dados. 

Nas considerações finais, far-se-á a análise dos temas propostos e verificáveis da 

pesquisa, fazendo uma reflexão a respeito dos objetivos pretendidos, dos resultados que se 

obteve e quais serão os próximos passos, rumo a novas pesquisas nessa perspectiva. 

 

O uso de MEA para a educação: das primeiras experiências à prática docente 

 
“Todos coinciden en afirmar que los medios de enseñanza aprendizaje (MEA) son un 

importante componente del proceso de enseñanza aprendizaje, sin los cuales los alumnos no 

aprenden con la calidad a que todos aspiramos.” (DOMINGO, 2015, p.29). O autor, designa 

a sigla MEA para se referir aos Meios de Ensino e Aprendizagem. Ainda sobre conceito de 

MEA diz FERNANDEZ et al (2001 apud DOMINGO, 2015, p. 32): 
En este trabajo asumimos que “son todos aquellos componentes del proceso de 
enseñanza–aprendizaje que se emplean en situaciones reales o virtuales, para 
representar de forma material el contenido y facilitar las acciones internas y externas 
del maestro y los estudiantes para lograr los objetivos”. 

 

Concordando com Fernandez e Domingo, utilizar-se-á o MEA tanto como os recursos 

materiais, como também a recursos “virtuais”. Pois se sabe que com o passar do tempo, os MEA 

acompanharam naturalmente a evolução das tecnologias e se aprimoraram, e com isso, as 

possibilidades de aprendizagem via esses “meios”, ampliaram-se. O computador, por exemplo, 

atualmente é veículo de pesquisa, produção de textos, imagens, som e vídeo.  
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Foi na formação em Magistério, no antigo segundo grau, a experiência inicial com 

produção de MEA. Eram recursos produzidos pelas normalistas em fase final de conclusão de 

curso, para utilização nas suas aulas de Estágio Supervisionado. Geralmente eram materiais 

ilustrativos, para auxiliar a aprendizagem dos alunos nas aulas de Matemática, Português, 

Estudos Sociais, Ciências, etc., do antigo Ensino Primário, hoje, chamado Ensino Fundamental. 

Esses MEA eram basicamente recursos visuais, confeccionados com: papéis (pardo, crepom, 

camurça, cartolina), colas, grampeadores, pincel para uso em cartazes, tesouras e outros itens 

complementares. Já os recursos didáticos produzidos eram do tipo: flanelógrafo, cartazes, 

gravuras, álbum seriado, mural didático, mapas, etc.  

No Ensino Superior, pelo Curso de Educação Artística - Licenciatura Plena com 

habilitação em Artes Plásticas em 1997, o estudo de MEA novamente volta a pauta, também 

durante o período do Estágio Supervisionado, fase final do curso, disciplina ministrada na época 

pelo saudoso professor Willian Reis, responsável pelo Projeto de Extensão8. “Repassando os 

Conteúdos Básicos de Arte no Ensino Médio da Escola Pública: Uma atividade de extensão de 

cunho curricular e extracurricular, voltada ao PSG/UFMA9. A importância dessa experiência 

basilar na formação profissional de muitos graduandos do referido curso, no final da década de 

90, foi de grande valia para a vida de profissionais da educação, em vias de acontecer. 

Principalmente, aos que além de fazerem a disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado, 

puderam também adentrar no referido projeto de extensão. Uma das principais funções deste 

projeto, era a elaboração dos MEA para serem utilizados numa espécie de cursinho preparatório 

voltado aos alunos de escolas públicas, que queriam ingressar na Universidade Federal do 

Maranhão. Para o autor e professor desse projeto, os MEA (neste caso em específico: 

transparências e textos) não podiam ser menos do que perfeitos, dentro das questões didáticas, 

de programação visual e de conteúdo. A transparência era usada para expor as aulas com o uso 

de um retroprojetor. Os temas pesquisados eram sobre a arte nas quatro linguagens,10 

convergentes aos temas curriculares de Arte exigidos para o respectivo vestibular. 

                                                 
8 Projeto aprovado por unanimidade, em câmara de Extensão, realizada em 24/11/99 pela PREXAE. Fonte: 
processo nº 5248/99.  
9 Programa Seletivo Gradual de ingresso a universidade, iniciado em 1998 e extinto desde 2008. Fonte: Portal da 
UFMA < http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=3382>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
10 Artes Visuais, Teatro, Dança e Música. 
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A inegável importância dessa experiência que influenciou definitivamente todo o fazer 

pedagógico profissional, em todos os anos posteriores de docência em Arte, a busca de MEA 

que fossem facilitadores da aprendizagem dos alunos foram sendo aprimorados continuamente. 

Os conhecimentos oriundos do curso de Introdução a Microinformática, feito logo após a 

conclusão do curso Licenciatura em Educação Artística, foram também primordiais, pois 

qualificaram cada vez mais essa produção, visto que o Word e Power Point são verdadeiros 

instrumentos de apoio a um professor na contemporaneidade.  

As experiências no projeto de extensão, foram fundamentais para o fomento da 

formação deste professor pesquisador, que ainda sente as dificuldades do cotidiano, em sala de 

aula. Buscando introduzir nas aulas de Artes Visuais, as produções artísticas dessa linguagem, 

produzidas por artistas do estado, a preocupação foi sempre fazer a convergência entre os 

assuntos trabalhados em sala de aula, equilibrando o vértice entre o 

nacional/internacional/regional, nem sempre na mesma ordem, mas sempre procurando levar 

aos alunos, o conhecimento da arte local. Os MEA usados eram desde pranchas visuais 

elaboradas artesanalmente com obras de artistas visuais locais, até as visitas aos museus, 

galerias para o contato presencial. A produção de transparências, evoluíram para os slides de 

Power Point.  

O encontro com o Material do Arte na Escola, foi um marco dentro da categoria de 

MEA, pois o empréstimo de pranchas visuais e DVD com produções de artistas visuais de 

âmbito nacional tornaram as práticas em sala de aula muito mais interessantes e promoveram 

resultados positivos, como ser finalista com o projeto “De Cadeiras a Arte” pela região nordeste, 

do IX Prémio Arte na Escola Cidadã, em 2008. 

Atualmente, as TIC tem sido a grande parceira nas produções de MEA, pois além do 

mais tradicional veículo de apoio diário (notebook, internet, slides, textos), o blog tem sido um 

veículo de postagem de assuntos tratados em sala de aula promovendo a interação com alunos. 

Já as tecnologias móveis (principalmente o celular pessoal dos alunos) tem sido uma ferramenta 

de criação em produções artísticas de fotografia e vídeo, além de ações de pesquisa. A 

UNESCO respalda o uso do celular como um veículo de aprendizagem, quando diz em seu 

documento O Futuro da Aprendizagem Móvel (UNESCO, 2014, p.19): 
À medida que os dispositivos ganham cada vez mais destaque em nível global, cresce 
a empolgação em torno da aprendizagem móvel. Alunos e professores já utilizam 
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tecnologias móveis em diversos contextos para uma grande variedade de propósitos 
de ensino e aprendizado. 

 

O uso das TIC para a obtenção de MEA mais interessantes e interativos nas aulas, será 

discutido no próximo ponto a ser tratado a seguir. Sabe-se que há muito a fazer no que tange a 

necessidade de adequar o currículo de Artes Visuais às temáticas contextualizadas ao local de 

origem dos alunos, assim como, com as tecnologias que os mesmos usam no seu dia a dia, então 

isso virou a pedra de toque da pesquisa e a busca incessante do professor pesquisador em 

questão.  

 

Contextualização e TIC: estados da arte para uma educação significativa em Artes Visuais 

 

Promover MEA de caráter mais contextualizados à realidade local é um viés pouco 

explorado em produções de recursos didáticos disponibilizados pela educação pública do 

Estado do Maranhão, quando em outros estados do país, essa proposta já é praticada11. Na linha 

desse raciocínio, diz Demo (2015, p. 50) “é indispensável reconstruir material didático próprio, 

no contexto de cada atuação profissional (...)”. 

Seguindo então, a orientação sinalizada por Pedro Demo, a busca pela temática voltada 

às artes visuais do estado do Maranhão sempre foi o tema central de inúmeras pesquisas já 

realizadas para as aulas de Arte, pois é de suma importância, em se tratando da contextualização 

dos saberes. Não é possível falar de artes visuais no mundo, ou no Brasil, e esquecer dos artistas 

do estado que os alunos vivem. Diante do desafio que é buscar realizar MEA contextualizados 

com a vida real dos alunos, alguns direcionamentos de origem legal respaldaram e incentivaram 

essa pesquisa, como se pode comprovar inicialmente com à análise da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Art. 26, Redação dada pela Lei nº 12. 796, de 2013) que diz: 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 
2013).  

 

                                                 
11 Apostila de Arte elaborada pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Disponível 
em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/arte.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017.  
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Percebe-se que os currículos, segundo a própria LDB, devem complementar seus 

conteúdos por uma parte diversificada, em que as características regionais e locais se inserem. 

Continuando o percurso em textos legais da educação em Arte, de forma específica - Artes 

Visuais, pelo documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), diz que, como objeto 

de apreciação significativa o aluno, deve-se ter “Convivência com produções visuais (originais 

e reproduzidas) e suas concepções estéticas nas diferentes culturas (regional, nacional e 

internacional) “(BRASIL, 1997, p. 63. Grifo nosso). Os PCN voltados ao Ensino Médio, 

também afirmam que (BRASIL, 1999, p. 91): 
Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, assumir 
que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto (...) O tratamento 
contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar o aluno da 
condição de espectador passivo (...) A contextualização evoca por isso áreas, âmbitos 
ou dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural. 

 

 

As tecnologias na elaboração de MEA 

O Relatório da UNESCO, resultado das discussões da Comissão Internacional sobre a 

Educação do Século XXI, diz Delors (2006, p. 186-187): 
As sociedades atuais são, pois, todas, pouco a pouco ou muito, sociedades da 
informação nas quais o desenvolvimento das tecnologias pode criar um ambiente 
cultural e educativo suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber. 
Por outro lado, as tecnologias caracterizam-se pela sua complexidade crescente e pela 
gama cada vez mais ampla de possibilidades que oferecem. 

 

 

No caso do tempo presente, entre as virtudes de um professor, diz Demo (2015, 62) 

“manejo reconstrutivo da instrumentação eletrônica, para dar conta de maneira mais efetiva da 

transmissão do conhecimento, e principalmente para trabalhar de maneira moderna o 

questionamento reconstrutivo”. É claro que a responsabilidade pela introdução qualitativa das 

TICs no processo educativo não é uma missão somente do professor, e esclarece nessa 

perspectiva, novamente a UNESCO (DELORS, 2006, p. 191) “(...) “a questão da utilização de 

novas tecnologias na educação constitui uma opção financeira, social e política e deve ser uma 

das principais preocupações dos governos e das organizações internacionais”. Pode-se analisar 

a situação interna de nosso país a esse respeito, ainda pela ótica de Moran (2012, p. 8) “a 
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educação é um processo complexo, que depende de consciência e ação política e estratégica 

constante e continuada de todos os governantes e gestores.  

No Brasil, está aumentando a consciência, mas há muita descontinuidade política e de 

gestão”. Essa descontinuidade de gestão, prejudica diretamente a manutenção de suportes 

tecnológicos da escola, diante dessa realidade, causa espanto a afirmativa abaixo, visto o total 

abandono já constatado, de antigos laboratórios de informática e a falta de acesso à internet. 

Maranhão (2014, p. 83) afirma que: 
(...) atendendo a essa nova realidade, disponibilizam-se, hoje, nas escolas da Rede 
Estadual de Ensino, vários recursos tecnológicos, objetivando instituir a criação e a 
manutenção de uma cultura tecnológica, e contribuindo para a melhoria do processo 
de formação dos novos profissionais da educação.”  

 

Quanto ao profissional da educação, este também precisa estar continuamente se 

capacitando em TIC para a Educação, visto a rapidez de suas transformações. E no Estado do 

Maranhão, uma importante parceria na capacitação dos professores da rede, são os cursos 

encabeçados pela Supervisão de Tecnologias Educacionais, setor atrelado à Superintendência 

de Educação Básica da SEDUC, que supervisiona o Núcleo de Tecnologias Educacionais/NTE 

junto ao PROINFO/MEC. Essa união já viabilizou formações em “Introdução à Educação 

Digital” (2008), “Ensinando e Aprendendo com as TIC” (2010), e mais recentemente através 

de Ambiente Colaborativo de Aprendizagem, o CATE (2017)12, com módulos: Ferramentas 

Google (obrigatório para passar aos estudos dos outros estágios mais avançados), Editor 

Youtube, Audacity, Webquest, Blog, Gimp (os cinco últimos são opcionais). 

Algumas fórmulas de trabalhar com MEA/ TIC foram exploradas por professores de 

Artes Visuais em suas trajetórias docentes, e essa pesquisa também sentiu necessidade de 

investigar como esses educadores da área agem em suas práticas pedagógicas, em se tratando 

de elaboração de MEA com uso de TIC, para suprir a carência de materiais didáticos voltados 

ao ensino das artes visuais, e esse será o assunto a ser abordado na seção a seguir. 

 

 

 

                                                 
12 Centro de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais - Ambiente Colaborativo de Aprendizagem < http://e-
proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo>. Acesso em: 15 jun. 2017.  
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Pesquisa sobre o uso de MEA com docentes de Artes Visuais do estado  

É importante informar que para realização dessa pesquisa de campo online assíncrona13, 

o recrutamento de professores para obtenção dos dados requeridos, foi a partir da rede social e 

aplicativo de celular14, onde se enviou um link com um direcionamento ao formulário virtual 

do Google, no mês de maio do presente ano. O convite foi feito a um grupo de contatos de 

professores que lecionam a disciplina Artes Visuais em municípios do estado do Maranhão.  

Num resumo dos dados obtidos pelo formulário, informamos que dentro do percentual 

de 13 professores participantes oriundos de escolas públicas e privadas15, todos tiveram sua 

formação pela Universidade Federal do Maranhão; 11 professores possuem pós-graduação; 

64,3% possuem mais de 10 anos de docência; 35,7% entre 5 a 10 anos; 8 são professores da 

SEDUC (Secretaria Educação Estadual), 4 da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), 1 

de outro município do estado, 1 de escola privada, 3 da rede pública federal16; 100% respondeu 

que tem experiência na produção de MEA na sua prática docente; 92%9 afirmaram usar TIC 

na sua prática docente; As duas figuras a seguir ilustram alguns dos resultados gerados via 

formulário do Google. 

Fig. 1: Gráfico 1 – Uso do livro didático na escola em que trabalha 

 
Fonte da autora: http://goo.gl/forms/obr2cqp7vAcH88PI3 

 

                                                 
13 Pode ser realizada de forma síncrona – por exemplo via chat – ou assíncrona – por exemplo, via e-mail. 
(BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO (2012, p. 8). 
14 Facebook e WhatsApp. 
15 UFMA, C.E São José Operário, Liceu Maranhense, IFMA, C.E Benedito Leite, CINTRA, E.M Boa Operária, 
Luís Viana, UEB Dr. Neto Guterres, C.E Domingos Vieira Filho, Colégio Universitário, Centro de Ensino Erasmo 
Dias, UEB Darcy Ribeiro, C.E Liceu Maranhense, Colégio Educallis, UEB Gomes de Sousa. 
16 A discrepância nos números se deve ao fato de professores terem vínculo empregatício em vários setores e por 
trabalharem em mais de um turno, fato comum na profissão. 
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Fig. 2 Gráfico 2 – Quais materiais de ensino e aprendizagem você já produziu de forma 

autoral 

 
Fonte da autora: http://goo.gl/forms/obr2cqp7vAcH88PI3 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Um caminho percorrido e novas trilhas que surgem ao final desta pesquisa. Era preciso 

olhar para trás, recordar a trajetória percorrida e perceber quais as pedras que surgiram no 

caminho, pois foram elas que serviram para incomodar as práticas docentes e formatar 

justamente os problemas científicos a serem questionados. Era hora de encontrar os dispositivos 

de superação. Verificou-se através da vivência pessoal e de outros profissionais da mesma área 

de conhecimento que a ausência de MEA contextualizados em relação a temática voltada as 

artes visuais do Maranhão existe, e só é de certa forma “amenizada” a partir de produções 

pessoais de cada professor solitariamente. E que as ações possíveis para a superação dessa 

lacuna num plano mais amplo, é pôr em prática o que os estudos do estado da arte levantaram, 

sobre a contextualização dos conteúdos de artes visuais e do uso das TIC.  

Para tanto, é inegável o papel das TIC na elaboração de MEA mais dinâmicos, acessíveis 

e passíveis da multiplicação dos saberes contextualizados em artes visuais maranhense. A 

possibilidade de verificação a partir da pesquisa de campo de realidades iguais na profissão, 

traz à tona a necessidade de contribuir de alguma forma para a melhoria de MEA voltados aos 

temas contextualizados com a região de origem. É preciso também incentivar o papel do Estado, 
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realizando pesquisas que possam ser absorvidas no currículo diversificado da Área, haja vista 

a escassa produção de conteúdos didáticos nesse sentido. Desse modo, é preciso ampliar a 

pesquisa, ir a campo, coletar esses dados dos artistas visuais e suas obras, elaborar MEA, 

estudar as TIC possíveis de serem multiplicadoras dos resultados encontrados sobre a produção 

artística local e distribuí-los nas redes.  

A função da pesquisa é melhorar a qualidade de vida da sociedade a que se destina. 

Assim, pode-se concretizar o que as leis educacionais orientadoras estabelecem a esse respeito, 

de trazer a realidade regional para o contexto da sala de aula e dentro da linguagem das artes 

visuais, a produção de obras de artistas na região maranhense é um novo universo a desbravar, 

uma nova pesquisa a iniciar, mas ela só será possível por conta dos resultados obtidos nesta que 

se encerra agora, pois é o suporte teórico e vivencial que alimentará essa nova fase, em busca 

o aperfeiçoamento contínuo da educação em artes visuais e o aprendizado significativo do 

alunado, nas questões regionais utilizando MEA e TIC, concomitantemente. 

REFERÊNCIAS 

 
BASTOS, Beth [et al.] Introdução à educação digital. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação à distância. 2008. 
 
BOTTENTUIT JUNIOR, João Batista; COUTINHO, Clara Pereira. Educação on-line: 
conceitos, metodologias, ferramentas e aplicações. PR: CRV, 2012. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Revisado em 25 de outubro de 2015. 1ª 
versão.  Disponível em: <http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 09 jun. 
2017. 
 ______. Base Nacional Comum Curricular. 2ª versão revista em abril de 2016a. 
Disponível em:<http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-
2versao.revista.pdf>. Acesso em: 09 jun.2017. 
 
______. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes da Educação 
Nacional e atualizações do Ensino de Arte. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
 
______. Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016. Altera o § 6o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino 
da arte. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13278.htm>. Acesso em: 10 jun.2017. 

2222



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Arte. Ensino de primeira à quarta série. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais.  Arte. Secretaria de Educação Fundamental. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999. 
 
______. Orientações Curriculares Para o Ensino Médio. Brasília: MEC/SEB, 2008. 
 
DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
MEC: UNESCO, 2006. 
 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Editores Associados, 2015. 
 
DOMINGO, Reinaldo Portal. El desarrolho del proceso de investigacion en los cursos de 
licenciatura de la modalidad a distancia de la Universidad Federal de Maranhao 
(UFMA): una propuesta de recursos didacticos digitales. Universidade Nacional a distância 
(UNED) Madrid. 2015. (não publicado ainda) 
 
MARANHÃO. Referenciais Curriculares: Ensino Médio. São Luís: Secretaria de Estado da 
Educação, 2007. 
 
______. Diretrizes Curriculares. São Luís: Secretaria de Estado da Educação, 2014. 
 
MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 
Campinas: Editora Papirus, 5ª Ed, 2012. 
 
UFMA. Processo nº5248-99. Projeto de Extensão. UFMA: DEPA, 1999. 
 
UNESCO. O futuro da aprendizagem móvel: implicações para planejadores e gestores de 
políticos. UNESCO, Brasília, 2014.  
 
http://goo.gl/forms/obr2cqp7vAcH88PI3 
 
http: www.artenaescola.org.br/premio 
 

2223



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

  

MEDIAÇÃO CULTURAL - EXPEDIÇÕES CRIATIVAS NO MUSEU 
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                                                                                                      Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta os dados e resultados de um projeto de mediação cultural realizado em espaço 
não formal de educação por alunos estagiários da disciplina Estágio III, do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O mesmo contempla o planejamento 
de ações e a abordagem teórico-metodológica utilizados pelos estagiários, numa tentativa de inovar o 
processo de ensino-aprendizagem em arte/educação, integrando a escola, a universidade e o espaço 
cultural do museu. De igual forma situa o fazer do mediador, a função educativa do museu e envolve a 
criança como beneficiária das ações, considerando as necessidades de mudança e de inovação no 
processo educativo museal e seu retorno eficaz para a sociedade. Ressaltando a importância da 
integração entre diferentes polos geradores de educação (universidade, escola e museu), o trabalho 
demonstra o resultado da união de habilidades, competências e da transdisciplinaridade, apresentando 
um sistema híbrido e aberto de aprendizagem, explorado por meio de aulas de campo, pela leitura de 
imagens e pelo fazer artístico. Por fim, relata os ganhos obtidos com o grupo de crianças do ensino 
fundamental que participou do projeto Mediação – expedições criativas, no Museu Câmara Cascudo, 
desenvolvido na cidade de Natal/RN. 
Palavras-chave: Educação. Museu. Mediação. 

Introdução 

O projeto aqui apresentado consiste no relato de uma experimentação docente em uma 

instituição de ensino não formal, realizada por alunos em fase final de formação, na disciplina 

de Estágio III, do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O Museu Câmara Cascudo (ou MCC3), localizado na cidade de Natal, 

também no estado do Rio Grande do Norte, pertencente à UFRN4, foi o espaço que abrigou e 

permitiu o desenvolvimento do estágio relatado. 

Observando-se as necessidades do museu e adequando-se às atividades já existentes na 

área pedagógica da instituição, o projeto foi planejado para atender crianças que vinham 
                                                
1 Graduanda de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. E-
mail: renatapoletto@hotmail.com 
2 Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUCSP. Professora adjunta do Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais e do Mestrado Profissional em Artes - ProfArtes - ambos no Departamento de Artes da UFRN. 
Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais no Instituto 
Metrópole Digital-UFRN.  E-mail: arletepetry@gmal.com 
3 Museu Câmara Cascudo – www.mcc.ufrn.br   
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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visitar o museu a partir de suas escolas. Relataremos a experiência de uma dupla de alunas 

estagiárias, da qual uma de nós fez parte, com atendimento a uma das turmas escolares que 

participaram do projeto durante o primeiro semestre letivo de 2017. 

 

Propósitos do Estágio 

As proposições do terceiro estágio visam conectar os alunos em formação no nível 

superior a um local onde o processo educativo seja não formal. Para esse projeto, decidimos 

trabalhar com as crianças do ensino público uma forma alternativa ao processo educativo 

normativo das escolas, mas em parceria com estas últimas.  

O espaço museal inseriu os estagiários em um ambiente no qual as Artes Visuais 

pudessem ser aproveitadas de forma diversa e expandida, em decorrência da especificidade 

dos materiais disponíveis e de seu espaço físico, aumentando, dessa forma, sua capacidade de 

inovação na apropriação do conhecimento, o que se manifestou na exploração de um 

ambiente ainda pouco utilizado para a educação infantil na região.   

Com a intenção de proporcionar às crianças do ensino público acesso à cultura e à 

informação em um ambiente também público (o museu), e estimulando, ao mesmo tempo, a 

apropriação deste espaço pela sociedade desde a infância, planejamos o projeto de estágio. 

Houve, nesse planejamento, o intuito de desenvolver habilidades e competências em 

contextos artísticos e referentes a temas de impacto para a sociedade contemporânea, como 

tolerância, meio ambiente, violência e coletividade.  

Sendo assim, o projeto desse estágio foi desenvolvido visando, sobretudo, integrar três 

pilares no campo da educação: universidade, escola e museu.   

A universidade, permitindo que estudantes de licenciatura intervissem de forma ativa e 

direta em processos educativos, orientou o desenvolvimento de um plano de trabalho a partir 

da análise das características das crianças participantes, do espaço físico e material do museu 

e da liberdade para desenvolver novos caminhos no processo de ensino-aprendizagem em 

Artes. Essa primeira abordagem trata diretamente da ênfase na formação de professores, 

explorando possibilidades de ensino em espaço não formal de educação.  

A escola se constituiu como espaço de inclusão de crianças em um sistema de 

aprendizagem distinto do processo escolar comum ou formal, proporcionando diferentes 
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formas e estratégias cognitivas a partir de um novo espaço, de novas técnicas de raciocínio 

por meio de imagens e diferentes maneiras de abordagem temáticas, incluindo a participação 

ativa nas mesmas. Essa segunda abordagem refere-se ao impacto direto na formação 

educacional de crianças. 

A instituição, nesse caso, o museu, foi agente ativo tanto no processo de ensino-

aprendizagem de adultos (os licenciandos em Artes Visuais), quanto no ensino-aprendizagem  

de crianças, ao disponibilizar seu espaço e colocar-se aberto para a elaboração de novos 

planos de educação em conjunto com as escolas e a universidade.  

A tríade composta em um sistema híbrido, universidade, escola e museu, gerou uma 

nova formulação de estágio, com benefícios múltiplos e pluralmente direcionados. 

 

A Educação Não Formal 

A educação não formal desse estágio consistiu em ações desenvolvidas dentro dos 

espaços físicos do Museu Câmara Cascudo, divididas em encontros semanais. Foram 

incluídos conteúdos da História da Arte pertinentes ao nível do grupo escolar assistido, leitura 

de imagens interligadas às temáticas existentes no museu e subáreas5, exploração das salas de 

exposição e espaços abertos do museu, com aulas de campo e utilização da sala educativa –

um espaço dedicado ao fazer artístico.  

Em diálogo com a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (2014), os temas 

trabalhados com os alunos passaram pelos caminhos da apreciação, durante a aula de campo, 

da contextualização, com a leitura de imagens e discussão, e do fazer artístico, desenvolvido 

nas atividades individuais ou coletivas, de acordo com as temáticas. 

O planejamento das atividades foi organizado em forma de mediação cultural, 

distanciando-se do aspecto tradicional da sala de aula, e foi intitulado Mediação Cultural – 

Expedições Criativas no Museu.  

 

O Lugar do Museu Hoje 

No Brasil, desde os esforços de Ana Mae Barbosa na inclusão da educação a partir do 

museu, os diálogos entre escolas e o sistema pedagógico desse espaço ainda necessitam de 
                                                
5 Relativo às temáticas que foram abordadas em sequência, a partir de um tema central. 
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atenção, para que haja um equilíbrio entre os interesses e objetivos de ambas as instituições. 

Avanços no ambiente do museu para incorporar projetos e atividades abertas ao diálogo e 

novas atividades são importantes para o bom aproveitamento das escolas e, por consequência, 

para a formação de crianças e no retorno à sociedade.  

A capacitação de funcionários nos espaços de museus é fundamental para o abrigo de 

novos projetos. Distantes da realidade da educação pública brasileira e visando, na maioria 

das vezes, o seu público e não a formação em ambiente não formal de educação, a 

participação de escolas por meio de visitas e projetos herméticos propostos pelo museu não 

favorece todo um possível sistema gerador de educação com qualidade. 

A mediação cultural também necessita de reformulações, trazendo lucidez para os 

participantes, fazendo-os ver que os processos de formação de crianças devem incluir um 

pensamento reflexivo, crítico e inclusivo, não mais se sustentando na promoção simples de 

obras de artes e seus detalhes históricos e técnicos.  

 Há de se considerar também que: 
 

[...] nas exposições de código de alta cultura a mediação é quase sempre um discurso 
de convencimento para a classe operária ou média passar a admirar o mesmo que as 
classes ditas de cultura formal refinada admiram, as quais por isso ganham ainda 
mais poder aos olhos das classes subalternas. Por outro lado, a classe alta pode ter o 
que admira (quadros, esculturas etc.) e as classes pobres não. Não é uma 
perversidade capitalista? Este é mais um conflito social que se torna cultural. 
(BARBOSA, 2016, p.5)  

 
 

 
Museu Câmara Cascudo: um espaço cultural de educação  
 

[...] museus como espaços diferenciados, como locais privilegiados de 
experimentação de outras formas de sociabilidade, espaços de cidadania, que nos 
oferecem a possibilidade de vivenciar outras práticas culturais". (FALCÃO, 2009, 
p.8) 

 
 
 
 

O Museu Câmara Cascudo – ou MCC, como também é conhecido – é um museu de 

ciências naturais e antropológicas pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Abriga exposições de fósseis, sedimentologia, anatomia comparada, ciclos do couro e 
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da cana-de-açúcar, arte sacra e popular, arqueologia, indiologia e cultura afro-brasileira, além 

de peças relevantes da História de Natal e do estado do Rio Grande do Norte.  

O museu sempre manteve ligação com a prática e desenvolvimento da educação, 

nomeadamente promovendo a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

suas áreas específicas. No entanto, é recente a proposta de execução de projetos de estágio nas 

suas dependências envolvendo alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFRN.  

A estrutura física e acervos que compõem o Museu Câmara Cascudo são extensos e 

permitiram desenvolver atividades abordando temas diversos nas mediações, como reflexões 

sobre o espaço museal, cultura popular, paleontologia, arqueologia, restauração, meio 

ambiente, além das temáticas das exposições permanentes e temporárias. O envolvimento dos 

alunos com os conteúdos foi viabilizado com profundidade, visto que os estudantes tiveram 

acesso a salas e laboratórios próprios de cada área, além de contarem com explanação de 

especialistas. 

 

Plano de Atividades 

O plano de atividades foi elaborado pelos estagiários, analisando, inicialmente, os 

aspectos do museu e a forma como os temas e espaços seriam trabalhados. O projeto contou 

com a assistência semanal da professora coordenadora da disciplina de estágio, com a 

pedagoga funcionária do museu, como supervisora de campo, e com a presença e apoio da 

professora de artes da escola envolvida no processo. 

As ações de mediação foram organizadas levando em consideração os alunos do 

ensino fundamental de uma escola estadual da cidade de Natal. Os encontros ocorreram uma 

vez por semana e tiveram a duração de três horas, totalizando trinta e nove horas, distribuídas 

em treze encontros. 

A partir dos diagnósticos da idade, nível escolar e social dos alunos, dos espaços do 

museu (salas de exposição, salas de teoria e prática, material audiovisual e parque), e das 

ferramentas adquiridas na universidade (embasamento teórico e prático), adaptamos os 

conteúdos ao perfil da turma de estudantes.  

As atividades de mediação ocorreram na seguinte sequência: aula de campo ou 

visitação, contextualização teórica e leitura de imagens, finalizando com o fazer artístico.  
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As contextualizações foram apresentadas a partir da temática central e desenvolveram-

se em subáreas, exemplificadas nos modos a seguir: “Mediação I – Tema central: Museu 

Câmara Cascudo, Subárea: Reconhecimento e Significação do espaço”; “Mediação II – Tema 

central: Paleontologia, Subárea: Introdução à paleontologia, igualdade de gênero e 

diversidade cultural”; Mediação III – Tema central: Arqueologia, Subárea: Arte rupestre e 

Arte urbana”; “Mediação IV – Tema central: Patrimônio, Conservação e Restauração, 

Subárea: Patrimônio histórico, cultural, natural, material, imaterial e a importância da 

identidade cultural”; entre outras. Desta forma, mantivemos um fluxo fluído e dinâmico nas 

mediações, passando por temas e espaços diversos a cada ação. 

Estabeleceu-se um padrão durante as ações de mediação: iniciávamos com a 

introdução ao respeito e à ordem de fala, ao comportamento adequado e necessário dentro do 

espaço do museu, à relação colaborativa entre todos os participantes e à participação 

consciente de si, do outro e do tema abordado nas atividades. Como apontado pela pioneira 

em arte educação no Brasil: "visitantes raramente podem ser autônomos no Museu, 

principalmente crianças: falar só se for perguntado" (BARBOSA, 2016, p.8).  

Posteriormente, durante as mediações em aulas de campo, os alunos eram estimulados 

a levantar questionamentos objetivos e também reflexivos. A partir disso, buscamos integrar 

no projeto os alunos ao processo e não impor conteúdos sequenciais sem pausas para 

discussões. 

Para a sensibilização estética através da análise de imagem, projetamos diferentes 

tipos de obras de artes ligadas ao tema, introduzidas com uma breve teoria, e estimulamos a 

participação e interpretação por parte dos alunos. Eles eram guiados a fazer conexões com 

temas diferentes e a sugerir o que as imagens estavam demonstrando, partindo de suas 

histórias de vida e de seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Apoiámo-nos na proposta 

de Paulo Freire6, que inclui o aprendiz e sua história pregressa e cultural na construção do 

conhecimento.   

                                                
6 Pedagogo, educador e filósofo brasileiro reconhecido internacionalmente por seu método inovador de 
 alfabetização. 
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Consideramos também em nosso projeto que "na apreciação, a leitura da imagem é 

aberta e o aluno pode manifestar-se de múltiplas formas. A orientação da leitura de imagem 

deve ser realizada em sincronia com o leitor". (ARSLAN, 2000, p.16) 

A prática sempre ocorria na parte final da mediação, quando os alunos eram levados 

para o espaço dedicado a esta ação, o qual era equipado com materiais necessários para o 

desenvolvimento de atividades criativas. 

As mediações desenvolvidas dentro dos espaços de exposições temporárias sempre 

tiveram como tema central a ideia e a caracterização da exposição. Por meio dessa ideia 

central, desencadeávamos as subáreas. O museu recebeu, por exemplo, uma exposição e 

instalação fotográfica temporária sobre violência. O conteúdo foi trabalhado e conectado à 

violência urbana, violência doméstica, respeito e tolerância ao próximo, além de abordarmos 

temas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA7. Através do suporte fotográfico, 

entramos em uma análise e discussão direta com os alunos. O que nos chamou a atenção foi a 

participação ativa, relatos de experiências e preocupação dos estudantes perante o assunto. 

Após essa exposição e discussão, as crianças desenvolveram um trabalho prático com 

mensagens contra todas as formas de violência.  

A partir dessa experiência, observamos que um espaço diferente na formação de 

crianças também é relevante para o desenvolvimento de conteúdos atitudinais. A organização 

do museu se impõe e as crianças precisam se adequar para melhor aproveitar o espaço. Em 

concordância com esse fato, trabalhamos o respeito às normas, regras e recomendações para 

circular dentro da instituição do museu, seja em salas de exposição, laboratórios ou em salas 

para teoria e práticas.   

A união de centros diferentes de educação com o mesmo propósito, como a escola, a 

universidade e o museu, resultou no envolvimento de diferentes pessoas em atividades de 

grupo, o que revelou um bom engajamento por parte dos participantes. Somando-se diferentes 

habilidades, muitas lacunas e problemas foram sanados dentro do grupo, que trabalhava em 

conjunto. 

 

Resultados 
                                                
7 Lei nº: 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
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No decorrer e até a etapa final do estágio, observamos melhoras significativas no 

grupo trabalhado.  

A participação dos alunos e a possibilidade de relatos e observações particulares 

durante as mediações de análise de imagens, possibilitou, com a prática semanal, uma melhor 

argumentação na fala das crianças. Para alguns alunos que apresentavam dificuldades para se 

expressar, a técnica de ordenar os pensamentos e focar em um tema específico viabilizou um 

discurso mais lúcido, conectando abordagens diferentes dentro de um mesmo assunto, sem 

perder o tema central, observando-se um enriquecimento substancial das suas opiniões. 

 
Fig. 1. Captura de imagem da Aula de Campo em Laboratório de Restauração com Especialista e 

Técnicos – MCC 2017 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto. 

 
As atitudes dos alunos no espaço museal foram mudando conforme a etapa das 

mediações aconteciam e as temáticas apareciam; ou seja, foram percebendo como melhor 

aproveitar o ensino e a aprendizagem que a instituição tinha a oferecer. 
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Fig. 2. Captura de imagem da Aula de Campo em Exposição Permanente do Artista Popular Xico 

Santeiro – MCC 2017 

 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto 

 
Fig. 3. Captura de imagem da Aula de Campo na Instalação sobre a Violência Urbana – MCC 2017 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto 

 

Inicialmente, os alunos apresentavam um nível considerável de agressividade e 

violência entre eles, além de não respeitarem regras. No decorrer das ações, notamos uma 

importante modificação na relação entre os estudantes e na relação dos alunos com o espaço 

físico do museu. Os alunos passaram a ser vigilantes e, também, a atentar ao comportamento 

dos colegas de turma, ajudando no bom desempenho das atividades de mediação. 
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A turma de crianças apresentou-se muito participativa desde o início do projeto, 

porém, sem respeitar uma ordem de fala, além de praticarem bullyng com muita frequência. 

Foi notada uma mudança significativa ao final do projeto, tanto nos momentos de mediação 

no museu, quanto em sala de aula e na escola, o que nos foi relatado pela professora 

responsável pela turma. 

 
Fig. 4. Captura de imagem Discussão e Contextualização Após Aula de Campo – MCC 2017 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto 

 

As atividades coletivas foram importantes para a descoberta do outro em um processo 

de autoconscientização e percepção do espaço onde estavam inseridos. Os alunos foram se 

apropriando do espaço de forma positiva e de algumas atividades de forma coletiva. Notamos 

que certas atividades, propostas inicialmente como individuais, se tornaram coletivas, e que 

esse ambiente de entreajuda mostrou-se muito saudável e, por vezes, mais divertido para os 

alunos.  
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Fig. 5. Captura de imagem da Aula Prática na Sala Educativa do Museu – MCC 2017 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto 

 

A coletividade estava de acordo com a discussão e debates realizados pelo grupo nas 

atividades de campo, o que se fez visível quando observamos os resultados da produção 

artística dos alunos. Percebemos que tinham compreendido a temática da discussão, bem 

como seus pontos críticos. 

A professora de artes da escola que acompanhava a turma no museu relatou a evolução 

em organização, respeito, tolerância e interesse que as crianças do projeto tiveram 

comparativamente às turmas da escola que não tiveram acesso ao projeto. 

 
Fig. 6. Captura de imagem da Aula de Introdução aos Tema Centrais, Subáreas e Análise de Imagens – 

MCC 2017 

 
Fonte: Arquivo Renata Poletto 
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O respeito mostrou-se o principal desencadeador das possibilidades de crescimento e 

aprendizagem, pois, encontramos nas crianças lacunas importantes e basais relacionadas aos 

seus afetos. Entendemos que a proximidade e a liberdade com os mediadores foram 

importantes para o alcance de bons resultados. 

O conhecimento transdisciplinar revelou-se eficaz, unindo habilidades e competências 

do ambiente universitário, da escola e do museu, que se somaram para o desenvolvimento do 

projeto. 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objeto a produção de conhecimento através da inovação no 

ambiente não formal de educação, mostrando-se eficaz no que tange à formulação e aplicação 

de atividades para um grupo de crianças específico. A consideração do ambiente e das 

características dos participantes permitiu o alcance de bons resultados, visto que a promoção 

das atividades foi direcionada com prévias avaliações do espaço físico e do material a ser 

explorado. A metodologia utilizada de maneira adaptada, sem um padrão único, mostrou-se 

rica, proporcionando o uso de habilidades e conhecimentos adquiridos na universidade e, 

também, nos estágios realizados anteriormente. A liberdade para reformular o formato do 

ensino-aprendizagem na educação de crianças no museu resultou em respostas positivas e 

significativas. 
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Grupo de Trabalho em Ensino – GT3 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo compreender como o arte-educador, através da mediação cultural 
pode trabalhar o ensino de arte considerando as potencialidades transversais do campo, contribuindo 
na formação do educando para que este experimente, sinta, crie e perceba a importância da arte para o 
desenvolvimento da sensibilidade, expressividade, reflexão crítica e leitura do mundo. Partindo da 
perspectiva do arte-educador é necessário explorar as diversas possibilidades da área e seus desafios, 
também, se faz necessário o compromisso consciente de exercer sua atividade pautada no diálogo, 
criando caminhos junto dos alunos, compreendendo as potencialidades que existem para ambos no 
processos de ensino e aprendizagem. Para isso analisamos as potencialidades da mediação cultural 
junto a três monografias do curso, identificando como os arte-educadores formados na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul compreendem as relações de mediação nos processos de ensino e 
aprendizagem. 
Palavras-chave: Mediação Cultural. UFMS. Ensino de Arte. 

Introdução 

Esse artigo, construído a partir de minha monografia para a licenciatura em Artes 

Visuais, tem como objetivo destacar a importância da mediação cultural (MARTINS; 

PICOSQUE, 2012) e social (BARBOSA, 2009) nas relações e processos de ensino e 

aprendizagem em arte. Identificando elementos no processo de construção de um aprendizado 

dialógico (FREIRE, 1987), de consciência crítica (FREIRE, 1967) e que promova a 

autonomia (FREIRE,1996) para o re-conhecimento de sua presença desde o contexto escolar. 

A escolha pela ação propositora da mediação cultural se dá então pela possibilidade de 

trabalhar a arte através de uma aproximação mais sensível, tanto através da investigação, do 

                                                 
1 Formado em Artes Visuais – Licenciatura – Hab. Em Artes Plásticas da Faculdade de Artes, Letras e 
Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Participante e pesquisador no Núcleo de 
Investigação de Fenomenologia em Artes – NINFA/UFMS. Participante e pesquisador no grupo de Diálogos 
Visuais e Culturais do Polo Arte na Escola MS/UFMS. E-mail: israel.zayed@gmail.com 
2 Doutor em Educação pela UFSCar. Professor adjunto nos cursos de Artes Visuais Licenciatura e Artes Visuais 
Bacharelado da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
UFMS. Líder e pesquisador no Núcleo de Investigação de Fenomenologia em Artes – NINFA/UFMS. E-mail: 
paulo.antonini@ufms.br. 

2236



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

questionamento e da pesquisa como do contato com a experiência das sensações e das 

percepções considerando educando e educadores co-autores destes percursos de saber e 

conhecimento. Através desta ação, numa abordagem responsável, podemos instigar e 

estimular proposições e novas maneiras de dialogar com as obras em si e com aquilo que elas 

apresentam ou representam nos territórios relacionados à arte e cultura, sem deixar de dar 

atenção às experiências sensíveis que devem igualmente compor essa aprendizagem. 

Nesse contexto, compreendi que minha inquietude só teria sentido se pudesse 

responder a uma questão, importante no que diz respeito à minha própria formação como 

educador: Qual a importância da ação propositora do arte-educador no espaço escolar e como 

esta acontece considerando as demandas teórico-práticas da mediação cultural?. 

Mediação: recurso essencial à educação 

A palavra mediação tem constituição de energia, de movimento. Mediar é intervir, agir 

com relação ao meio ou a alguma coisa. No campo da pedagogia, de acordo com o educador 

Paulo Freire, mediação é engajar-se através da problematização na busca de que o homem 

alcance o entendimento sobre o conhecimento, e que este o transforme. Para Freire a 

mediação corresponde a “Um parto que traz ao mundo este novo homem novo mas não mais 

opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se” (FREIRE, 1978,p. 36). Nesse 

sentido: 

Nesse sentido, a partir de Martins e Demarchi (2016), compreendo que a mediação 

deve ser exercitada, desenvolvida e estimulada na sala de aula pelo educador ou educadora, 

uma vez que estes possuem maior conhecimento sobre os conteúdos trabalhados, contudo, 

discentes e docentes possuem saberes que podem ser inter-compartilhados e apreendidos 

através da proposição da mediação. Deste modo, acredito que a mediação pode propor 

cenários ou possam ser trilhados de maneiras saudáveis, respeitosas e prazerosas, indo de 

encontro à oportunidades que estimulem a curiosidade e o entendimento dos saberes 

fundamentais para o constante desenvolvimento humano, resultante na felicidade e cidadania. 

O papel da escola e do professor vai se transformando de acordo com os contextos da 

sociedade em que ela está inserida. Torna-se cada vez mais necessário que o professor, não se 

articule a partir apenas de si, considerando apenas a sua própria perspectiva ou própria zona 

de conforto, mas que considere um universo composto por diversidade e pluralidade, que este 
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e esta consigam provocar ações reflexivas, problematizadoras, tendo consciência de são mais 

que um professor conteudista, são mediadores culturais no percurso do ensino de artes 

visuais. Para a arte-educadora Ana Mae Barbosa (2009) a mediação cultural desvela-se na 

mediação cultural e social.  

Seja na escola ou na rua, em museus ou universidades, os espaços que preservam, 

cultivam ou organizam os conteúdos de arte oferecem a possibilidade de não estarem só 

organizando produtos históricos da arte, mas objetos que podem proporcionar um 

conhecimento vivo e articulado através da prática da mediação cultural, o que depende de 

uma iniciativa que estimule e se comunique com educadores e educandos nos dias atuais. 

Desta maneira, temas do conhecimento ganham novas organizações que trabalham 

com características particulares deste grupo que aprende junto, como ocorria nos círculos de 

cultura propostos por Paulo Freire, onde as palavras geradoras eram extraídas a partir da 

realidade dos camponeses e demais trabalhadores que desejam se alfabetizar. Mirian Celeste 

Martins propõe uma iniciativa também geradora a partir deste contexto particular, trazendo a 

mediação como um processo que articula o conhecimento formal com o conhecimento de 

mundo, buscando essa experiência conjunta que, também possuindo subjetividades e 

significados particulares, promovam uma experiência estética plural e respeitosa: “[...] 

propondo a experiência com problematizações que deixam em aberto o fazer do professor 

para reconvocar nele “estados de invenção.” (MARTINS, PICOSQUE 2007 p.1027-28). 

É significativo ressaltar que não estamos falando de um mediador apático, neutro à 

experiência ou sensibilidade, mas sim aquele que constantemente age ante ao conformismo ou 

ao conforto próprio, mas sim em função do diálogo, da imaginação e da criatividade, campos 

fundamentais do ensino das artes visuais, para os quais: "Existe uma unicidade na experiência 

estética; um pensar na própria ação, presente em processos educativos.” e, através da 

mediação, podemos alcançar elementos como "[...] a nutrição estética, a curadoria educativa e 

a ação propositora.” (MARTINS, 2011, p. 313) 

Esses elementos podem contribuir e de acordo com a autora constituem elementos de 

uma ação mediadora propositora. Primeiramente: nutrição estética, aborda acerca de 

alimentos que podem enriquecer nossa saúde estética: obras de arte, poesia, música, uma peça 

teatral, filmes etc e estes tem por finalidade permitir um primeiro encontro com a arte e com o 
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que ela oferece por em si. A partir daí existe então a necessidade de promover inserções mais 

aprofundadas e, para que elas ocorram, faz-se uma mediação a partir da perspectiva proposta, 

vamos então para o que a autora entende por curadoria educativa, explorando as 

potencialidades da arte através da cultura, da pesquisa e das experiência sensíveis em sala de 

aula, no sentido de propor a investigação destes objetos artísticos, oferecendo um porto de 

partida através de vias de diálogo com artistas, autores, situações-experiências e obras. A 

curadoria educativa trabalha partindo de um ponto em comum, criar rotas, caminhos ou 

desafios que podem ser trilhados subsidiando a ação propositora. 

A ação propositora surge a partir destes caminhos ou inquietações, provocando a 

partir desses fragmentos, obras ou referencias, determinadas ações criadoras que estimulem 

tanto o crescimento pessoal quanto a comunhão com o outro, que permita a tomada de 

consciência ao perceber os próprios caminhos no ato de criar. 

Entendo, portanto que para mediar é preciso adquirir conhecimento, explorar, 

vivenciar, pesquisar e problematizar. Mesmo no entendimento de naturalizar o papel do 

professor como mediador de um conhecimento específico, de base curricular, faz-se 

necessário entender que este arte-educador tem a possibilidade de desenvolver enquanto 

docente e mediador-cultural, a partir do campo da arte, aberturas para investigar, sentir e fruir 

também às temáticas transversais. Como por exemplo, através de atividades que abordem 

matemáticas como a pluralidade cultural, as questões de gênero, sexualidade, ética e meio 

ambiente, tendo a oportunidade de desenvolver no ensino de arte tanto uma experiência 

estética no campo da percepção e da sensibilidade que some ao conhecimento da área junto ao 

desenvolvimento pedagógico e que principalmente, contribua para a formação consciente e 

cidadã destes educandos. 

Procedimentos metodológicos, apresentação e discussão dos dados coletados 

A pesquisa realizada teve como objetivo identificar a importância da ação 

propositora da mediação pelo arte educador no espaço escolar. Como se dá esse gesto 

considerando as demandas teórico-práticas? Na tentativa de compreender a construção teórica 

do arte-educador, a utilização da modalidade de pesquisa qualitativa se fez mais significativa, 

como aponta Joel Martins (1991), uma vez que: 
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Na pesquisa qualitativa descreve-se e determina-se com precisão conceitual rigorosa 
a essência genérica da percepção ou das espécies subordinadas, como a percepção 
da coisalidade etc. Mas a generalidade mais elevada está na experiência em geral, do 
pensamento em geral, isso torna possível uma descrição compreensível da natureza 
da coisa. (MARTINS, 1991, p.58) 
 
 

Assim, em busca de alcançar a compreensão que busco no desenvolvimento desse 

trabalho, após diálogo com meu orientador, considerei relevante levantar junto aos Trabalhos 

de Conclusão de Curso de Artes Visuais – Licenciatura da UFMS, monografias que 

trouxessem em sua temática ou, declarassem em seus resumos, a mediação como eixo, objeto 

ou instrumento de estudo. Nessa perspectiva, considerando a complexidade dos possíveis 

desdobramentos, que: 
 
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 
ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 
permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.49) 
 
 

Na perspectiva de aproximação existencial com esse tema e sua relevância para 

minha formação, também foi delimitado o tempo de produção das monografias, considerando 

o material produzido entre os anos de 2013 a 2016 – respectivamente meu ingresso e saída do 

curso, como campo da investigação. Nesse processo, tive acesso a um total de cinquenta e 

cinco monografias, e, observando os critérios acima descritos, três trabalhos destacaram-se 

com abordagem e objeto coerentes à minha busca. Apresentados como Trabalho de 

Conclusão de Curso no ano de 2013, essas monografias são: Mediação Artística: relações 

entre a escola e o museu, de Renan Reis Braz; Arte-Educador: artista em formação, de 

Laury José da Silva Junior; Afetividade e seus elementos no processo de Ensino e 

Aprendizagem, de Franciane da Silva Rodrigues3. 

Após o levantamento, considerando os componentes propostos na mediação cultural 

foram utilizadas para leitura e análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso, os três elementos 

da mediação cultural discutidos por Martins (2012): nutrição estética, curadoria educativa, 

ação propositora. A leitura das monografias foi realizada várias vezes, com foco específico 

                                                 
3 As referências pontuais utilizadas neste artigo, quando surgem no desenvolvimento da análise aqui apresentada, 
indicam na forma normatizada de citações diretas seus autores. 
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nos capítulos onde seus autores e autora apresentam discussões sobre mediação e/ou 

processos de ensino e aprendizagem, e nesse processo, surgiram às categorias: A) Professor 

mediador em face do museu; B) Professor mediador desde a própria prática artística; C) 

Relações de afetividade na mediação docente. 

A) Professor mediador em face do museu 

Esta categoria agrupa as relações que o arte-educador estabelece em função de 

contribuir para que os discentes se apropriem dos espaços culturais fora do ambiente escolar, 

propondo visitas dirigidas a instituições como centros de cultura e museus, de maneira que os 

alunos tenham a oportunidade não somente de conhecer mas de experimentar esses espaços e 

de estabelecer, junto do mediador, relações mais aprofundadas com os objetos artísticos. 

Para Renan Reis Braz, o papel do arte-educador está em desenvolver o diálogo com o 

aluno, de maneira a estimular questões sobre a obra que superem os interesses iniciais, como 

o gosto. Tanto por parte do docente quanto do aluno a investigação possibilita encontrar 

outras aproximações com a obra, criando novas vias de interesse. Para Braz (2013): 
 
Esse algo a mais é o que tem que estar sendo sempre repensado durante o processo 
de mediação, além dos questionamentos e o objeto artístico pode trazer dentro da 
leitura individual, o que mais poderia ser implementado na fala desse indivíduo, o 
que ainda falta para ficar completo. Deve-se analisar essa busca de forma que em 
cada experiência possa se adquirir um novo aspecto referente ao objeto artístico 
(p.19). 
 
 

Podemos verificar a produção textual dos arte-educadores nesta categoria em acordo 

tanto com a nutrição estética quanto como a curadoria educativa. O primeiro deles ocorre 

na possibilidade de conhecer acerca dos diversos referenciais, objetos e itens artísticos 

produzidos pela humanidade em diferentes períodos e culturas, que permitem, com o auxílio 

do mediador, ampliar não só o repertório acerca destes registros, objetos, signos ou sentidos, 

mas também a compreensão do porquê de sua existência.  

Dialogando com Freire (1997), a leitura de mundo, percebido e vivenciado pelo 

corpo complementa-se na leitura da palavra, àquela que busca entendimento, sentido. Esse 

processo mediado, pode se tornar ponto de partida para um diálogo com autores, teóricos, 

situações-experiências (MARTINS; PICOSQUE, 2012) e outras ou as próprias obras 

visitadas, como também compreende SILVA (2013), para quem: “[...] somente a intimidade 
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com o mundo artístico e com o educacional pode possibilitar ao professor o exercício da sua 

reflexão no desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula.” (p.17). 

B) Professor mediador desde a própria prática artística 

Esta categoria indica que o arte-educador deve estabelecer relações entre sua prática 

docente e o próprio fazer artístico para que seja possível, no contexto escolar, proporcionar 

situações de aprendizagens que ampliem o repertório das crianças e auxiliando-as a fazer e 

vivenciar de maneira mais efetiva a arte de seu tempo. Para Renan (BRAZ, 2013), a liberdade 

expressiva só é alcançada pela experiência de criação ou fruição, em postura acordada por 

Laury, que destaca ainda alguns dos elementos que o educador deve usar para que o aluno, 

dentro de seu contexto específico, vá desenvolvendo o gosto pela arte ao longo da vida: 
 
O papel do educador é importante para que os alunos aprendam a fazer arte e a 
gostar dela ao longo da vida, compreendendo a arte na sua totalidade. Por isso, 
requer-se do educador sensibilidade, aguda observação sobre a qualidade do vínculo 
de cada um de seus alunos nos atos de aprendizagem em arte…O docente precisa 
reconhecer o aluno, visualizar o meio onde ele vive (SILVA, 2013, p.15) 
 
 

Cabe ao arte-educador estimular esse fazer junto ao educando, relacionado ao 

conteúdos uma investigação cada vez mais aprofundada, buscando desenvolver o que Paulo 

Freire (1993) chama de curiosidade epistemológica. A curiosidade epistemológica não seria 

qualquer curiosidade mas sim aquela que está ligada ao desafio prazeroso, ao ato de investigar 

e se aprofundar, estudar. 

Nesse contexto identificam-se também diálogos que avançam no sentido da 

curadoria educativa para a ação propositora pela possibilidade de trabalhar a arte pela 

perspectiva de uma aproximação sensível, tanto através da investigação como do contato com 

a experiência das sensações e das percepções. Através desta ação, o professor mediador desde 

a própria prática artística, pode instigar e estimular proposições e novas maneiras de dialogar 

com as obras em si e com aquilo que elas apresentam ou representam nos territórios 

relacionados à arte e cultura, sem deixar de dar atenção às experiências sensíveis que devem 

igualmente compor essa aprendizagem, a práxis aqui parece, substancialmente, subsidiar esta 

categoria. 

C) Relações de afetividade na mediação docente 
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Essa categoria apresenta em seu conteúdo a afetividade na mediação expondo ao 

arte-educador mais um elemento que surge no percurso diário dos processos de ensino e 

aprendizagem em arte. Para Rodrigues (2013): 
 
Essa relação é essencial, pois proporciona a construção do conhecimento. Quando o 
professor age de maneira respeitosa, tolerante, cooperativa, fazendo elogios, 
demonstrando afeição e, não hostilidade, ajuda o aluno a superar as dificuldades. 
Esse apoio facilita a compreensão dos conteúdos e faz com que eles se identifiquem 
com o professor aumentando o interesse pela disciplina. Infelizmente, nesse 
processo, as necessidades afetivas se modificam e tornam-se meramente cognitivas 
(p.31). 
 
 

As relações de afetividade na mediação entre docente e discente podem ser 

trabalhadas, por exemplo, na discussão acerca da produção da arte contemporânea. Através da 

curadoria educativa podemos desenvolver discussões e produções que experimentem a 

temática da afetividade, abrindo o campo para desenvolver através da arte ações-propositoras 

que lidem também com esse componente humano, que não deve ser desconsiderado. Segundo 

Laury, ao considerar levar as discussões geradas para o universo particular dos alunos: 
 
É importante entender que, tanto os professores quanto os estudantes de artes 
busquem entender o contexto em que a arte se encontra e dessa forma poder 
interpretar seus significados criados num diálogo com seu próprio universo. Essas 
compreensões são necessárias para que seja possível a efetivação da aprendizagem 
das artes visuais nas escolas mediadas pelos professores, para que estes sejam 
capazes de proporcionar situação de aprendizagens que ampliem o repertório das 
crianças e jovens no que se refere ao mundo contemporâneo e que possam vivenciar 
de maneira mais efetiva a arte de seu tempo (SILVA, 2013, p.11). 

 
 

Para Franciane "[...] afetividade e inteligência caminham juntas no processo de 

desenvolvimento humano. Ambas tem funções distintas, no entanto, quando integradas 

permite ao sujeito evoluir cada vez mais” (RODRIGUES, 2013, p.24), lembrando que: “É 

através do contato direto e aberto com a arte que podemos aprimorar nossa sensibilidade e 

percepção visual, não apenas dos objetos artísticos, mas também do mundo sensível” 

(RODRIGUES, 2013, p.33). 

Sem perder o entendimento de sua responsabilidade, para Renan Braz, o professor 

motivado tende a desenvolver novos caminhos para estimular os alunos, posicionamento 

também compartilhado por Laury, para quem: 
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O professor deve ter a consciência que seu papel não é apenas transmitir o 
conhecimento, mas sim, construir e ajudar a refletir sobre os processos artísticos 
construtivos […] O professor de artes precisa em primeira instância estar motivado a 
querer descobrir novos meios de expressar o seu conhecimento capaz de transformar 
simples indivíduos em cidadãos comprometidos com seu tempo. (SILVA, 2013, 
p.14) 
 
 

Franciane aponta ainda que o professor tem de estar atento às instâncias emocionais 

dos alunos, pois, por vezes, elas podem não contribuir para o entendimento do aluno e ainda a 

não apreensão por um determinado conteúdo pode desencadear outros sentimentos 

prejudiciais à sua formação, uma vez que: “[...] a negligência maior é a falta de atenção com 

os sentimentos do alunos. Observar que o não entendimento dos conteúdos pode causar 

sentimentos de frustração, desinteresse pelos estudos e até baixo autoestima” (RODRIGUES, 

2013, p.26). 

Corroborando com o já observado neste texto pelos autores Paulo Freire (1996) e 

Terezinha Rios (2010), Franciane compreende que "A educação, nessa perspectiva, se faz 

com afeto, ética e estética manifestadas nas diversas áreas do conhecimento e de perceber o 

ambiente vivido.” (RODRIGUES, 2013, p.44). E ainda destaca a contribuição do mediador, 

no sentido dado a diversos textos de Mirian Celeste. Para Franciane: 

 
[…] E o papel do arte/educador é essencial para que o aluno aprenda a fazer e gostar 
de arte. Esse gosto nasce da boa mediação que o professor faz dos conteúdos. Esta 
ação envolve aspectos cognitivos e afetivos na relação professor/aluno e do 
ambiente sociocultural da criança (RODRIGUES, 2013, p.47) 
 
 

Diante desta última categoria podemos visualizar como os conteúdos de arte, a 

formação, a responsabilidade docente e os componentes particulares de cada sujeito, 

comprometido em ser provocador de mudanças, interferem nas práticas e nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Considerações 

Ainda que existam inúmeros desafios para o ensino de arte na escola, o arte-educador 

deve trazer para si o compromisso e a inquietude de um sujeito que se compreende 

incompleto e em constante formação, como aponta Paulo Freire ao longo de toda sua obra. No 
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sentido do mesmo autor, destaco que se deve ir além dos conteúdos e dos currículos, uma vez 

que estes só podem ser fruto da transformação se também possuírem sentido, apreensão e 

participação por parte dos alunos, uma vez que: 
 
É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é 
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo, ou alma a um corpo indeciso ou 
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender 
(FREIRE, 1996, p.23). 
 
 

A postura do professor mediador que trago junto dos diversos autores neste artigo é o 

do sujeito consciente que ao mesmo tempo que ensina aprende junto de seus alunos. Que o 

conhecimento compartilhado dentro do campo da arte tem a possibilidade de ser transformado 

através de ações dos arte-educadores e educandos, criando territórios de investigação e 

descoberta através do conceito de rizoma ou trabalhando dentro dos elementos da mediação 

cultural pela nutrição estética, curadoria educativa e ação propositora. Mas eles não são 

suficientes se não houver ações que demonstrem o gesto carinhoso e de respeito que deve ser 

desenvolvido tanto pelo educador quanto educando, ampliando ou criando possibilidades de 

criação de sentidos e significados, como aponta Mirian Celeste “[...] o papel de um mediador 

é importante para a criação de situações onde o encontro com a arte, como objeto de 

conhecimento, possa ampliar a leitura e a compreensão do mundo e da cultura” (2012, p.17), 

destacando sempre, como compreende Freire (1987): 
 
Na proporção em que discutem o mundo da cultura, vão explicitando seu nível de 
consciência da realidade, no qual estão implicitados vários temas. Vão referindo-se a 
outros aspectos da realidade, que começa a ser descoberta em uma visão 
crescentemente crítica. Aspectos que envolvem também outros tantos temas. Com a 
experiência que hoje temos, podemos afirmar que, bem discutido o conceito de 
cultura, em todas ou em grande parte de suas dimensões, nos pode proporcionar 
vários aspectos de um programa educativo [...] (p.138). 
 
 

Através do ensino de arte podemos proporcionar possibilidades de convívio com o 

diverso, partindo de como o sujeito vê o mundo no qual vive e com o qual se  convive e se 

relaciona, aprende sobre si mas também aprende sobre o outro. A se abrir a novas 

perspectivas, a novos pontos de vista, a ver com atenção e investigar, construindo no processo 
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uma epistemologia que se organiza desde o próprio percurso, como compreende Souza 

(2014): 
Repensar nossa existência ao mundo, principalmente no sentido de que nela 
caminham conosco outros homens e mulheres que também desejam existir como 
humanos, carregando no contexto de suas vidas, elementos que envolvem a 
experiência da extasia, implica no re-conhecimento e respeito às culturas, às 
comunidades, aos grupos e às práticas sociais. Implica o re-conhecimento do saber 
popular como capaz de contribuir para o desenvolvimento – em comunhão - da 
ciência (p.53). 
 

 
Por isso a importância do retorno ao arte-educador, que tem dentro da sua autonomia, 

a responsabilidade e a possibilidade de favorecer essa abertura aos educandos. Como aponta 

Mirian Celeste: "favorecer acesso cultural, construir curadorias educativas que ampliem o 

repertório de seus alunos oferecendo acesso não só à arte, mas também ao patrimônio 

cultural” (MARTINS; PICOSQUE, 2014, p.261-262) de maneira que estes educandos possam 

também ser criadores nesse processo.  

Nesse exercício, os educandos vão se manifestando, contribuindo, investigando, 

ensinando, adquirindo consciência e compreendendo que eles também possuem condições de 

agir para transformar o mundo, a começar pela própria realidade, e que aprendam com o 

respeito ao outro, tentando agir considerando a ética, compreendendo que no ensino de arte 

está assegurada sua possibilidade de imaginar, conhecer e criar imagens, sons, ideias e 

projetos. A arte em suas múltiplas linguagens ou por sua característica transversal oferece 

inúmeros caminhos, maneiras de pensar, sentir, agir e de promover olhares novos ou 

diferentes, recriando ou transformando a maneira como percebemos e nos relacionamos com 

os sujeitos a nossa volta e com o mundo ao qual estamos inseridos neste curto e especial 

intervalo de tempo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta reflexões a respeito do trabalho de tutoria no curso Aprendendo Com Arte, uma 
parceria do Instituto Arte na Escola com a Fundação Volkswagen. É um curso livre a distância que 
visa a formação continuada de professores de Artes da Educação Básica, que existe desde 2015. Este 
ano, decidimos que ao invés de sermos tutoras e tutores, gostaríamos de ser denominadas mediadoras. 
Não se trata apenas de uma questão semântica, esta opção carrega consigo as questões de nosso 
posicionamento enquanto equipe em relação às propostas de mediação cultural e suas definições, e o 
quanto isso interfere em nossa atuação no ambiente virtual, nossos desejos e expectativas enquanto 
formadores e formadoras de professores. Além de situarmos nossas referências sobre mediação, 
exemplificamos aqui como ela acontece nos fóruns de discussão a partir de propostas elaboradas por 
nós, mediadoras, considerando uma dinâmica de articulação e construção de dissenso entre ideias e 
conceitos apresentados pelos cursistas.  
Palavras-chave: Educação a Distância (EaD), Dissenso, Formação de professores de Artes. 
 

Aprendendo com Arte, com consenso e com dissenso  

Quando falamos em mediação é comum vir à mente a ideia de mediação de conflitos, 

uma vez que, segundo o dicionário, uma das definições mais usuais do termo mediação é a de 

intervenção em conflitos para propor uma solução pacífica, sendo o mediador uma espécie de 

árbitro. Mas seria possível, ao invés, propor uma mediação que provoque o dissenso? E, 

                                                 
1 Bacharel e Licenciada em História pela Universidade de São Paulo (1998), Doutora em Artes pelo Instituto de 
Artes/UNESP (2015), linha de pesquisa Arte educação. Mediadora do curso Aprendendo com Arte, Instituto 
Arte na Escola. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História, Memória, Mediação, 
Arte e Educação (GPIHMAE) do Programa de Pós-Graduação em Artes (IA/Unesp) e professora colaboradora 
do Mestrado Profissional em Artes (ProfARTES). E-mail: valstella7@gmail.com  
2 Bacharel em Artes Visuais pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (2008), Pós-graduanda em Yoga pelo 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga (IEPY - São Paulo) e Kaivalyadhama Yoga Institute 
(India).Coordenadora de Projetos Educativos no Museu Lasar Segall. Mediadora do curso Aprendendo com 
Arte, Instituto Arte na Escola (nas modalidades semipresencial e totalmente à distância). Como artista visual, 
produz e edita livros por meio da Editora Sarau Visual. Email: lu.nobre.fr@gmail.com 
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sendo assim, qual é o papel do dissenso na construção de saberes? É possível, nesse sentido, 

realizar um processo de mediação num ambiente virtual de aprendizagem? 

A ideia de mediação como uma proposta educacional surgiu para nós no âmbito da 

educação não-formal, mais especificamente no contexto da educação em museus e 

exposições. A partir daí começamos a trazer a ideia de mediação cultural a outros locais onde 

desenvolvemos nosso trabalho educativo. 

Este artigo pretende, assim, apresentar a nossa experiência como mediadoras em um 

curso a distância, livre, de formação continuada de professores de Arte: o Aprendendo com 

Arte, realizado pelo Instituto Arte na Escola em parceria com a Fundação Volkswagen. Para 

tanto, apresentaremos nosso pensamento a respeito do conceito de mediação como proposta 

educacional, potencializadora de dissenso (RANCIÈRE, 2015), no contexto do Aprendendo 

com Arte, bem como traremos nossa experiência como mediadoras nesse contexto. 

 
O projeto Aprendendo com Arte é um curso gratuito de formação continuada em 
Arte e Educação, apresentado em duas modalidades: semipresencial e totalmente a 
distância. Resultado da parceria entre a Fundação Volkswagen e o Instituto Arte na 
Escola, ele se destina a professores de Artes do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil, gestores de escolas e coordenadores pedagógicos. [...] tem como objetivo 
envolver e auxiliar o educador na compreensão aprofundada do papel da arte, da 
cultura, dos potenciais educativos da disciplina, dos espaços culturais e causar um 
impacto real no ensino da Arte em sala de aula. (SUZUKI, KENSKI, GIANOTTI, 
2016, p. 841)3. 
 
 

O projeto está em seu terceiro ano e em 2017, com foco em professores do Ensino 

Fundamental, atende 960 cursistas divididos em 24 turmas de 40 pessoas cada sendo: três 

turmas (120 cursistas) na modalidade semipresencial (uma no Centro Paula Souza em São 

Paulo/SP e duas em Campo Grande/MS); 21 turmas totalmente a distância (840 cursistas).  

Cabe ainda destacar que o curso está dividido em seis módulos4, com temas e 

conteúdos considerados relevantes para os professores atualmente. A cada módulo é 

convidada uma especialista que produz um texto, dele são feitos três vídeos curtos que 

aprofundam e desdobram as ideias apresentadas no formato escrito. Há também uma 

                                                 
3 Para saber mais sobre o curso, acesse o site: http://aprendendocomarte.org.br/ 
4 Os módulos do curso são: Tecnologias e Ensino da Arte, Patrimônio Cultural e Processos Formativos, 
Abordagens de Projetos na Prática Escolar, Cultura Visual e Projetos de Trabalho, Hibridismos nas Artes, 
Ensino das Artes e a Escola Contemporânea 
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apresentação em Prezi, que resume e dinamiza tal conteúdo. Os módulos duram um mês e ao 

longo deste período, além de se relacionar com os materiais oferecidos, o cursista deve 

realizar duas atividades. Realizar as atividades do curso significa participar de fóruns de 

discussão, pois é lá que o curso de fato acontece, nas trocas de experiências, seja a partir do 

material do curso, seja a partir do cotidiano escolar. 

Nós somos mediadoras de três turmas na modalidade totalmente a distância e uma 

turma na semipresencial5. Assim, a partir deste recorte, apresentaremos nossas reflexões 

acerca de nosso papel como mediadoras em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), no 

qual levamos nossa experiência como mediadoras culturais em exposições, provocando 

olhares e construindo saberes, considerando a mediação como uma forma potente para esta 

ação, seja resolvendo alguns conflitos, mas, especialmente, provocando outros, acreditando 

no dissenso como uma possibilidade. 

 

Mediação Cultural: definições e potencialidades 

Afinal, ainda precisamos definir o que é mediação? Em pesquisa realizada 

anteriormente (ALENCAR, 2008), foi dito sobre o conceito de mediação “que ainda há muito 

a aprofundar” (p. 24) e que é um conceito em construção. Não sabemos se defini-lo seria a 

melhor ação aqui, provavelmente não, mas acreditamos que podemos provocar algumas 

reflexões, mediar as ideias sobre o conceito. Algumas divergências a respeito existem, como o 

exemplo a seguir, que traz o recorte de um fórum de discussão do Aprendendo com Arte, no 

qual discutimos o papel do professor ao trabalhar com projetos. Em resposta a algumas 

postagens que ressaltaram a importância de o professor estar atento às inquietações de seus 

alunos, bem como às suas próprias, a mediadora trouxe a ideia da mediação como estratégia 

educacional, fazendo comentários em forma de réplicas provocativas. Um cursista, consciente 

ou inconscientemente, também fez uma provocação com uma postagem intitulada: “Sobre o 

papel do professor: mediação ou orientação” (Fig. 1): 
 

                                                 
5 A turma semipresencial em Campo Grande/MS é mediada por Luciana Nobre que também é responsável por 
uma turma totalmente a distância. As outras duas turmas totalmente a distância são mediadas por Valeria 
Alencar. Ao todos, somos uma equipe com 10 mediadoras, além da equipe técnica e de coordenação. 
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Fig. 1. Captura de imagem do AVA, turma online7, mediadora Valeria Alencar 

 
 

Fonte: Aprendendo com Arte 
 

M.A.O.6 sentiu-se inquieto pela ideia de mediação, definindo os conceitos de forma 

clara para poder, ao final, se posicionar como professor orientador, uma vez que, trouxe em 

sua definição que “mediação indica algo ou alguém que se encontra fora do processo, fazendo 

o que poderíamos chamar de intermédio ou conciliação entre as partes que aparentemente são 

as únicas envolvidas e que deliberam sobre os acontecimentos ou no caso da educação, sobre 

a construção do conhecimento”. De fato, esta é uma definição possível. Mas não é esta 

mediação que estamos propondo. Na sequência desta postagem, seguimos a conversa sobre 

que mediação é esta que nos referimos como proposta educacional na qual, de forma alguma, 

o mediador se encontra “fora do processo”, sendo mais que um intermediário. Intermediar, 

por si só, é insuficiente e simplificadora para definir a mediação e não corresponde ao anseio 

de um educador mediador que dialoga, constrói conhecimento conjuntamente.  

A conversa seguiu com a apresentação da proposta de mediação como “estar entre 

muitos” como, por exemplo, ressalta Mirian Celeste Martins: 

 

                                                 
6 Os cursistas serão referidos a partir de suas iniciais, garantindo seu anonimato. 
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Um estar [entre], contudo, que não é passivo nem fixo, mas ativo, flexível, 
propositor. Um estar entre que não é entre dois. (...) Ultrapassando a idéia de 
mediação como ponte, compreendê-la como um estar entre implica em uma ação 
fundamentada e que se aperfeiçoa na consciente percepção da atuação do mediador 
que está entre muitos: as obras e as conexões com as outras obras apresentadas, o 
museu ou a instituição cultural, o artista, o curador, o museógrafo, o desenho 
museográfico da exposição e os textos de parede que acolhem ou afastam, a mídia e 
o mercado de arte que valorizam certas obras e descartam outras, o historiador e o 
crítico que as interpretam e as contextualizam, os materiais educativos e os 
mediadores (monitores ou professores) que privilegiam obras em suas curadorias 
educativas, a qualidade das reproduções fotográficas que mostramos (xerox, 
transparências, slides ou apresentações em PowerPoint) com qualidade, dimensões e 
informações diversas, o patrimônio cultural de nossa humanidade, a expectativa da 
escola e dos demais professores, além de todos os que estão conosco como fruidores, 
assim como nós mediadores, também repletos de outros dentro de nós, como vozes 
internas que fazem parte de nosso repertório pessoal e cultural. (Martins apud 
Alencar, 2008, p. 24). 
 
 

Porém, como “há muito a se aprofundar” sobre o conceito de mediação, vamos 

ampliar a discussão trazendo Bernard Darras (2009), que diferencia duas possibilidades, ao 

menos, para pensarmos sobre nossas ações mediadoras: 

 
No domínio cultural e artístico podem-se distinguir duas grandes abordagens de 
mediação. A primeira é diretiva e, em sua forma mais pobre, fornece só um sistema 
interpretativo, impondo um único tipo de compreensão do objeto cultural. Em sua 
forma mais rica, produz sistemas interpretativos que tentam se articular, ou não, e 
trabalhar conjuntamente. A segunda abordagem da mediação é construtivista. Por 
diversos meios interrogativos, problemáticos, práticos, interativos, ela contribui para 
o surgimento da construção de um ou vários processos interpretativos pelo 
‘destinatário’ da mediação” (p. 37-38) 
 
 

Darras apresenta duas formas, vamos considerar a primeira delas, a diretiva, em sua 

forma mais pobre, talvez aí, como definiu M.A.O., estivéssemos falando de um intermediário 

fora do processo, que fosse uma “ponte”, um transmissor de uma interpretação imposta, um 

apaziguador. Teria sido esta a intenção dos primeiros usos da palavra mediador/mediadora em 

instituições culturais, apaziguar as possíveis diferentes interpretações de uma obra? Não cabe 

discutir esta questão aqui, mas ela surgiu no AVA, ressaltando a potência da mediação 

cultural no processo educacional, como fica melhor explicitado na fig. 2.  

Já em sua forma mais rica, a mediação diretiva pode ser o que M.A.O. definiu como 

orientador: aquele que “tem o potencial de expressar o cuidado para que faltas ou excessos 

desviem o foco e acabem dissolvendo a forma. Na educação, é um nortear em que o professor, 
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por pertencimento, aprimora sua formação enquanto contribui para outras construções”, o 

orientador então, mesmo que não procure assumir uma neutralidade diante do processo, e se 

preocupe em “não colocar o aprendiz apenas na condição de receptor de informações e 

conteúdos de objetos de estudo”, ele é o condutor, o diálogo que estabelece com o outro tem 

um objetivo final do qual não se pode desviar. Isto também é mediação, como foi dito a 

M.AO., no meio da conversa. Ela não é melhor nem pior que outra abordagem, apenas 

diferente, mas é preciso ter consciência de que o mediador, neste caso, não explora a potência 

da autonomia do outro. Como quando utilizamos perguntas para construir nosso discurso, e só 

escutamos, de fato, as respostas que nos auxiliam nesta construção, desconsiderando outras 

leituras e olhares para uma obra. Que educador nunca ignorou certas respostas para não sair 

de sua zona de conforto? 

Já, na outra abordagem, que Darras (2009) define como “mediação construtivista”, o 

educador mediador é aquele que pode utilizar um objeto, uma imagem ou um texto para 

provocar construção de conhecimentos, considerando aqui, a importância do processo da 

mediação, como ele irá trabalhar com os diferentes contextos - que são os muitos dentre os 

quais se encontra o do próprio mediador, como citado anteriormente - envolvidos na leitura e 

interpretação dos objetos, imagens e texto, seja presencialmente, seja em um ambiente virtual 

de aprendizagem. 

O exemplo de M.A.O., citado acima, é um dentre outros em que o processo e a 

reflexão que acontece sobre o próprio processo de aprendizagem pode se relacionar com o 

conceito de experiência estética de John Dewey (1979), e o aprender pela experiência carrega 

consigo o foco na subjetividade, na construção de significados mediados pelo educador, no 

nosso caso, pelas tutoras (agora entendidas como mediadoras). 

O conceito de educação como mediação não é uma ciência exata, é um processo em 

construção. Não é possível colocar em caixas: tal mediação é diretiva, tal é construtivista, não 

é esta a proposta do texto de Darras (2009) e nem é a nossa interpretação dele. Importante 

perceber que ambas as formas de mediação caminham lado a lado, ora sendo mais diretiva, 

ora sendo mais construtivista. Assim, é a postura reflexiva do educador que o faz mediador. 

Também, há que ressaltar aqui, na continuidade da conversa com M.A.O. foi falado 

sobre o mediador como provocador de conflitos, provocador de dissenso, o dissenso como 
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potência na construção de saberes, nas palavras de Rancière (2014, p.48) “dissenso quer dizer 

uma organização do sensível na qual não há realidade oculta sob as aparências, nem regime 

único de apresentação e interpretação do dado que imponha a todos a sua evidência”, algo que 

converge na direção da mediação construtivista de Bernard Darras e algo que M.A.O. nunca 

havia pensado: 

 
Fig. 2. Captura de imagem do AVA, turma online7, mediadora Valeria Alencar 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 

 

 

Relendo esta imagem (Fig. 2), é possível perceber em que momento uma questão 

posta aqui anteriormente, neste artigo, surgiu, a respeito da ideia mediação cultural em 

museus. Pensar educação como mediação não precisa e, pensamos, não deve ser uma 

exclusividade em espaços expositivos. O trabalho como mediadora cultural nestes locais 

contribuiu certamente para a nossa formação como professoras, tutoras e temos procurado 

realizar nosso trabalho com o foco na formação de professores de arte, sob a ótica da 

mediação cultural. No processo de reflexão que nos acompanha a todo momento em nossas 

ações mediadoras, seja no calor do encontro das visitas em museus, ou presencialmente em 
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salas de aula, seja nas relações construídas no ambiente virtual, ainda que os encontros 

possam estar cronologicamente um pouco distantes (Fig. 2). 

 

Mediação cultural no ambiente virtual de aprendizagem 

É possível agregarmos nossas experiências da educação presencial, seja ela formal ou 

não-formal, ao trabalho que realizamos como mediadoras no Ensino a Distância, pois o curso 

Aprendendo com Arte é construído colaborativamente pela equipe. Quinzenalmente nos 

encontramos7 para discutir e estudar os materiais dos módulos, levantando possibilidades para 

as propostas a serem elaboradas. Cada mediador tem autonomia para criar as atividades de 

suas turmas, a coordenadora pedagógica comenta cada uma delas orientando sobre a 

linguagem e a abordagem e sugerindo alterações, se necessário, mas há confiança e abertura 

para experimentações.  Há também no ambiente virtual uma sala de mediadores em que 

discutimos as ideias que surgem ao longo das semanas e apresentamos materiais 

complementares que disponibilizamos aos cursistas. 

Nestas reuniões de equipe também são discutidas questões relacionadas ao formato do 

curso, somos consultadas sobre alterações e definições que configuram sua dinâmica. 

Algumas escolhas coletivas são determinantes para o desenvolvimento da proposta 

pedagógica e de como ela se dá na prática. Uma delas refere-se a escolha do ambiente em que 

são propostas as atividades, pois optou-se pela utilização de fóruns de discussão. Existiria a 

possibilidade de usarmos outros recursos8, mas reconhecemos que o fórum é o melhor modo 

dos cursistas compartilharem suas respostas tornando-as colaborações para as reflexões e 

produções que a turma realiza, além de poderem interagir entre si, já que deste modo é 

possível comentarem em todas as postagens. Sendo assim, a escolha pelo uso do fórum está 

conectada à ideia de mediação que buscamos para o curso.  

                                                 
7 A equipe é formada por mediadores de diversas regiões do Brasil, por isso as reuniões acontecem de forma 
mista - participam presencialmente aqueles que moram em São Paulo e virtualmente, via Hangout, aqueles que 
moram em outras cidades e estados.  
8 Em cursos EaD é comum que o tutor solicite uma tarefa ao cursista que, após realizá-la, envia um documento 
apenas ao tutor, sem haver o compartilhamento de suas reflexões. Em algumas plataformas há também recursos 
em que é possível a turma visualizar a resposta de todos os cursistas, mas não é permitido que comentem nas 
postagens uns dos outros, não havendo interação entre eles.  
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Em diálogo com esta decisão, fizemos uma outra escolha importante, nos definimos 

não mais como tutoras, mas sim como mediadoras, em consonância com a nossa ideia de 

mediação como estratégia educacional, como já dissemos anteriormente. 

Nos fóruns, a partir de uma proposição feita por nós, os cursistas comentam em uma 

postagem respondendo-nos. Nossa mediação se dá na provocação de um olhar que se volte 

tanto para as reflexões dos outros cursistas como para aspectos do material do módulo (Fig. 3, 

4 e 5).  

 

 
Fig. 3. Captura de imagem do AVA, Retomada na turma online 6, mediadora Luciana Nobre 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 

 

 

 

 
Fig. 4. Captura de imagens do AVA, Resposta a cursista da turma semi2, mediadora Luciana Nobre 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 
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Fig. 5. Captura de imagens do AVA, Resposta a cursista da turma semi2, mediadora Luciana Nobre 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 

 

 

Nestas relações que apontamos, ou que os próprios cursistas percebem entre si, é que 

há abertura para o dissenso. Em um dos fóruns, em que discutimos sobre Patrimônio Cultural, 

foi proposto à turma que pensassem em patrimônios culturais da cidade ou do estado em que 

moram e que contassem ao grupo se concordavam com tal titulação, além de apresentar outras 

expressões culturais ou bens que  acreditam que poderiam ser tombadas ou registradas como 

patrimônio, justificando sua escolha. Houveram diversas postagens que questionaram os 

posicionamentos de outros cursistas (Fig.6), o que provocou a presença de pontos de vista 

bastante diversos ao longo da conversa e o aprofundamento das conceituações que 

apresentaram em suas justificativas.  
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Fig. 6. Captura de imagem do AVA, turma semi 2, mediadora Luciana Nobre 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 

 

 

Um outro fórum que pode ilustrar como o dissenso é um meio para a construção 

coletiva de saberes aconteceu no módulo sobre Cultura Visual, em que foi proposto que 

criassem relações considerando uma imagem proposta pela mediadora (Fig.7). A partir das 

colocações de outros cursistas em que havia o tom de pena para com aqueles que poderiam 

morar no local representado na imagem da mediadora, um cursista se colocou trazendo uma 

outra perspectiva (Fig.8): 
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Fig. 7. Captura de imagem do AVA, Proposta feita à turma semi 2, mediadora Luciana Nobre 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 

 
Fig. 8. Captura de imagem do AVA, turma semi2, mediadora Luciana Nobre 

 

 
Fonte: Aprendendo com Arte 
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Caminhos construídos pela mediação  

Ao longo destes meses de mediação em um AVA, percebemos que  mediar e construir 

dissensos a distância significa essencialmente articular ideias e confrontá-las, trazendo 

provocações reflexivas. Nada muito diferente do que se faz presencialmente, quando se está 

olho no olho com o educando. O importante quando se está a distância é construir um 

ambiente de confiança e compromisso, em que a afetividade pode ter papel determinante 

neste processo, como constatado anteriormente em outro artigo que relata experiências de 

tutoria no Curso Aprendendo com Arte:  

 
É possível compreender que, na educação a distância, a construção de vínculos 
afetivos é muito importante, estimulando o desenvolvimento cognitivo. Para que 
seja possível a estruturação desses vínculos, é fundamental que o processo 
educativo seja mediado por uma linguagem capaz de diminuir o distanciamento 
entre os atores do processo. A construção de relações afetivas pode influenciar 
consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem no ambiente virtual, uma 
vez que promove um espaço aberto a interações de diferentes naturezas, 
acolhendo a participação do cursista através da sua subjetividade. (FREZZATTI, 
OLIVEIRA, ALVES, 2016, pg. 432)  
 
 

A linguagem adotada, inclusive em tom coloquial e com marcas da oralidade, cria um 

clima de espontaneidade que ajuda a aproximar e a deixar o cursista mais à vontade para 

expor seus pensamentos e confrontá-los com os de outros cursistas.  

Talvez o tempo de resposta e as trocas ou o comprometimento do cursista possam ser 

entraves quando consideramos o processo de ensino/aprendizagem colaborativo, a disposição 

em se conectar ao AVA, ou o isolamento do EaD em contraposição a uma sala de aula 

presencial podem minar a nossa ideia de mediação. Contudo, ainda cabe destacar que a 

experiência (DEWEY, 1979) em relação à aprendizagem como aquilo que “nos passa, nos 

acontece, nos transforma”, como dito por Jorge Larrosa (2004), é algo individual, assim, na 

contemporaneidade, quando cada vez mais as possibilidades de formação profissional, inicial 

e continuada, surgem na modalidade do EaD, é uma preocupação nossa reelaborar a ideia de 

coletividade, cooperação e colaboração, nesta outra dimensão, ou seja, utilizando as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e, acreditamos, a mediação cultural pode 
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ser um caminho a proporcionar instigantes experiências nos percursos de formação dos 

professores de Arte. 
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Resumo 
Este estudo tem como objetivo principal refletir acerca da mediação cultural enquanto uma 
abordagem metodológica artístico-pedagógica. Para respaldar essa discussão serão 
apresentados conceitos sobre mediação cultural, tendo como base os estudos de autores de 
diferentes linguagens artísticas, como: artes visuais, teatro e dança. Essa discussão será 
atravessada pelas  experiências da acadêmica Kelly Queiroz dos Santos em mediação cultural 
em dança e teatro e pelos estudos dos autores que compõe a base teórica deste trabalho. O 
caráter pedagógico da mediação também dirigiu o olhar desta investigação para disciplina de 
arte no ensino formal, com a expectativa de que o trabalho em mediação possa ser uma 
potente ferramenta de sensibilização e incentivo à prática de apreciação a obras artísticas. É 
possível perceber o diálogo potente e direto da mediação cultural com o ensino de arte na 
educação ao relacionar os eixos norteadores deste ensino e aprendizagem – fazer, apreciar e 
contextualizar – à prática da ação mediadora. Em mediação faz-se necessário um trabalho que 
anteceda a apreciação da obra, bem como posteriormente, cumprindo assim suas etapas 
fundamentais, para que de fato possa provocar experiência estética e reflexão artísticas. 
Diante disso, nesta pesquisa, é apresentado um panorama das experiências por mim vividas e 
relatadas, numa abordagem de cunho auto etnográfico. 
Palavras-chave: Formação de espectadores. Artes Cênicas. PCNs. 

Introdução 

O presente trabalho propõe uma discussão acerca da mediação cultural, com o intuito 

de apresentar possíveis caminhos para esta prática, como: formação de público e espectadores 

à luz de minha experiência como mediadora desde 2014, uma vez que medeio espetáculos de 

teatro e de dança, e percebi a demanda e necessidade deste tipo de ação. Para tanto, pretendo 

apontar, descrever e discutir as possibilidades da mediação cultural e o papel desse tipo de 

intervenção e seus possíveis desdobramentos e convergências com a prática pedagógica no 

ensino de arte na escola. 
                                                 
1 Graduanda em Artes Cênicas e Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E-mail: 
kellyq.santos@gmail.com 
2 Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul. E-mail: doradeandrade@gmail.com 
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Assim, ao entender a mediação cultural como uma abordagem metodológica artístico-

pedagógica, ficou perceptível seu diálogo potente e direto com a arte na educação no ensino 

formal. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) para o ensino 

de Arte, foi possível relacionar diretamente os eixos norteadores para o ensino e aprendizado 

da arte – fazer, apreciar e contextualizar – à prática da ação mediadora, propondo uma 

aproximação e convergência entre estes fazeres.  

A abordagem de pesquisa adotada é de cunho autoetnográfica, visto que a autora do 

estudo também é sujeito da pesquisa. Assim, neste trabalho, que surge a partir de experiências 

com a mediação cultural das quais pude fazer parte, procuro relatar e refletir sobre esta 

prática. Essa abordagem foi escolhida considerando que a pesquisa autoetnográfica é 

caracterizada pela participação do “eu”, e como afirma Fortin (2009), “não podemos falar a 

não ser de nós”. Esse tipo de procedimento metodológico também permite “o ir e vir entre a 

experiência pessoal e as dimensões culturais a fim de colocar em ressonância a parte interior e 

mais sensível de si” (FORTIN, 2009, p. 83). 

1. MEDIAÇÃO CULTURAL 

1.1. O QUE É MEDIAÇÃO CULTURAL? 

Mediação, uma palavra-valise, carregada de significações. Junte-se a 
ela outra palavra – cultura, e tem-se um baú de significações que 
perpassam por diversos conceitos e atuações” (MARTINS, 2014, p. 
248).  
 

Entendo mediação cultural como uma prática metodológica artístico-pedagógica a ser 

realizada por um indivíduo responsável por facilitar a aproximação entre obra e público. 

Percebendo que a aproximação entre público e obra seria o objetivo geral da mediação 

cultural – aproximação esta que se dá por meio da criação de abordagens metodológicas a 

partir da obra e do espectador – durante minha prática e pesquisa encontro alguns possíveis 

objetivos específicos da mediação, como já mencionado: formação de público, formação de 

espectadores, conforme proposto por Desgranges (2008). 

Para discutir o conceito de mediação cultural, busco o ponto em comum entre 

pesquisadores das áreas de artes visuais, teatro e dança entendendo que podemos nos valer 

dos conceitos gerados por esses campos, com suas propostas e considerações, adequando às 
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especificidades de cada linguagem. Assim, entre os autores trazidos para esta pesquisa estão 

Filler (2015), Abreu (2015), Martins (2014), Pupo (2011) e Desgranges (2006; 2008) que em 

suas abordagens apontam para a abrangência do ato de mediação, conforme aqui exposto por 

Filler (2015, p 135):  

 
O ser humano é constitutivamente um ser de mediação. [...] Estamos todos, o tempo 
todo, nas intersecções de uma complexa rede de conhecimentos, desejos, histórias 
passadas e presentes tentando construir narrativas e diálogos que criem sentidos para 
nós e para o contexto no qual estamos inseridos. 
 
 

Desgranges, citado por Glauber Abreu (2003, apud, ABREU, 2015, p. 61), solidifica 

essa proposta dizendo que “é considerado procedimento de mediação toda e qualquer ação 

que se interponha, situando-se no espaço existente entre o palco e a plateia, buscando 

possibilitar ou qualificar a relação do espectador com a obra teatral”. 

Podemos ainda tratar a mediação em outro âmbito, compreendendo-a enquanto 

democratização cultural, quando esta se realiza por meio de ações que visem a difusão, 

promoção e produção da obra, por exemplo.  

Pupo (2011, p. 114) explica que a noção de mediação cultural “designa o modus 

operandi do ideário da chamada democratização cultural, ou seja, da ambição de ‘alargar o 

campo dos receptores de cultura’, segundo Teixeira Coelho.  

Desgranges (2008, p. 76) apresenta duas categorias sobre a facilitação de acesso: o 

“acesso físico e o acesso linguístico”. O autor afirma que o acesso físico é toda ação e 

iniciativa que viabilize aos espectadores o acesso à obra, ou seja, a ida do público ao teatro ou 

do teatro ao público. Como por exemplo, garantir o ir e vir dos espectadores (disponibilização 

de transporto), a realização de promoção e ingressos com valores acessíveis para classe 

popular, a difusão de produções culturais para regiões social e geograficamente afastadas, 

entre tantos outros. 

Já em relação ao acesso linguístico trata-se do estímulo especialmente da constituição 

de um percurso da relação do espectador com a cena teatral, da conquista de sua autonomia 

crítica e criativa. Assim, esta autonomia se faz necessária para que o espectador crie seu 

próprio percurso para aproximar-se com os elementos da obra em seus aspectos sensíveis e 

reflexivos.  
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Existe também a diferença entre a formação de público e a formação de espectadores, 

fator essencial para compreender o objeto de estudo deste trabalho.  Desgranges (2008, p. 77) 

alega que a formação de público intenciona oportunizar o acesso físico a fim de ampliar os 

“frequentadores em potencial, gerando assim condições para que uma determinada parcela da 

população, aumente o hábito de ir ao teatro”. Já a formação de espectadores tem em vista  o 

acesso linguístico, uma vez que, deseja trabalhar com as individualidades, com as 

subjetividades, com as conquistas adquiridas por cada espectador no processo em curso,  ou 

seja, um encontro íntimo, um estreito laço entre a obra e espectador, visto que, para que o 

acesso ao teatro aconteça é necessário mais que apenas viabilizar a frequentação, mas 

estimular que o espectador pouco experimentado na arte teatral tenha um proveitoso diálogo e 

intensa experiência com o espetáculo (DESGRANGES, 2006). 

Destaco que a formação de espectadores dialoga diretamente com minhas experiências 

e escolhas em mediação que trago para essa pesquisa, seja em teatro ou dança, nas quais meu 

anseio é provocar no aluno uma experiência sensível e corporal. Isso se faz presente em 

minha primeira experiência com a mediação cultural em que participei da formação para a 

ação educativa do Festival do Teatro Brasileiro (FTB) Cena Baiana, em maio de 2014, 

coordenada por Glauber Abreu, sendo ele o mediador responsável que se utilizou dessa 

referência na construção da ação formativa. Tais parâmetros são as referências pelas quais 

busco até hoje trabalhar. 

1.2. A MEDIAÇÃO NAS ARTES CÊNICAS: ALGUNS CONCEITOS E VIVÊNCIAS  

Em nossa formação no projeto do Festival do Teatro Brasileiro, do qual participei 

como arte-educadora, Abreu nos apresentou as abordagens metodológicas para a medição 

cultural tal qual como propõe Desgranges (2006): ensaios de desmontagem, de preparação e 

de prolongamento. 

Nos ensaios de desmontagem são propostas atividades específicas (a serem 

desenvolvidas antes e depois das apresentações) visando explorar o espetáculo a ser assistido 

por determinado grupo de espectadores. Sobre essas atividades, Desgranges (2006, p. 166) 

relata que:  
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[...] os procedimentos pedagógicos da mediação teatral levavam os participantes a 
experimentarem, ainda que por curto período, algumas atividades que os próprios 
criadores da cena poderiam ter experienciado durante o processo de concepção da 
montagem teatral, familiarizando os espectadores com aspectos próprios àquela 
encenação específica e colocando-os em posição de travar um diálogo franco e 
produtivo com a obra e com os artistas. 
 
 

Já nos ensaios de preparação, segundo o autor, “podiam ser selecionados e enfocados 

um ou mais aspectos linguísticos que tivessem especial relevância a determinada montagem 

(a narrativa, os objetos cênicos, as canções, o gestual dos atores, a iluminação etc.), visando 

uma aproximação prévia com o universo cênico constituinte daquela encenação” 

(DESGRANGES 2006, p. 167), tendo como intuito sensibilizar os participantes em sua 

percepção para enriquecer as resoluções cênicas levadas à cena. Os ensaios de preparação 

escolhem menos aspectos da obra a ser apreciada para serem utilizados nas abordagens da 

mediação cultural, mas, mesmo assim, cumprem o papel quanto à sensibilização dos 

espectadores. 

Por fim, como proposta a ser realizada após o espetáculo, os ensaios de 

prolongamento tem como objetivo provocar os espectadores para que esses tenham sua 

própria interpretação dos aspectos percebidos no espetáculo assistido, usando procedimentos 

que convidem esses a “criar cenas de elaboração compreensiva” (DESGRANGES 2006, p. 

167). Neste momento os espectadores participarão da criação de cenas a partir da apreciação 

do espetáculo. 

Para nosso trabalho no FTB foi proposto como ação os ensaios de desmontagem, 

assim, levamos para os alunos jogos próximos aos utilizados no espetáculo que seria 

apresentado, “Sebastião”, da Cia Sírius de Teatro. Tais jogos partiam das histórias utilizadas 

pelo ator durante a criação da obra, os quais, na mediação, caberiam aos alunos 

experienciarem. Para isso, os alunos foram divididos em grupos, receberam uma notícia 

impressa, a qual fazia parte da dramaturgia do espetáculo. Os alunos deveriam elaborar com o 

grupo uma maneira de apresentar aquela notícia para os demais colegas. Assim, depois das 

apresentações, discutimos sobre os temas que atravessavam a peça teatral. 

Testemunhei refletir nos os alunos a prática que eles tinham realizado conosco, a troca 

singular que tínhamos tido em sessenta minutos. Assim, a experiência que eles tinham tido 
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antes, durante e depois da apreciação teatral, por conta da mediação proposta, despertou em 

mim um desejo pela continuidade dessa prática que vi ser tão importante, e que carrego 

comigo daquele momento em diante. Sempre com base nessa experiência, nessa abordagem 

dos ensaios de desmontagem, quando o objetivo é a sensibilização do espectador para um 

espetáculo específico em que a prática será pensada a partir dele e da obra, é que me provoco 

pensar e realizar a mediação. 

A plateia pouco experimentada - ou seja, aquela plateia que tem em sua maioria 

indivíduos que nunca foram a um teatro, que nunca apreciaram um espetáculo cênico – vai 

assistir a um trabalho cênico, há de início um estranhamento que é possível perceber em sua 

reação, nos gritos, assovios e conversas. Como diz Desgranges (2008), o silêncio pode ser 

considerado uma conquista, que nem sempre será imediata e que não poderá ser imposta, pois 

sua imposição não é produtiva para os objetivos de uma formação de espectadores.  

O autor afirma que não é interessante que os professores repreendam seus alunos para 

que esses parem a conversa. Por esse motivo não só a atuação dos artistas é necessária 

enquanto agentes que farão essa aproximação, mas principalmente a atuação feita pelo sujeito 

responsável pela mediação, já que este desempenha a função de preparar e sensibilizar o aluno 

para este encontro. 

A partir do que foi tratado até aqui, percebo que o mediador cultural deverá propor 

novas experiências aos indivíduos, provocar sua percepção antes da apreciação para um olhar 

com autonomia, proporcionar experiências corporais e reflexivas como as utilizadas pelos 

intérpretes, discorrer sobre a conduta diante da postura de espectador, tratar sobre as funções 

exercidas em um espetáculo cênico, discutir sobre temas que a obra aborda. E assim, após a 

apreciação, retornar e promover atividades para que o aluno exponha suas impressões, para 

que ele construa a partir do que viu e do que interpretou. Acredito que esses procedimentos 

poderão se estabelecer na apreciação de diversas outras obras, de acordo com suas 

especificidades. 

Por fim, ressalto que as propostas e conceitos de mediação cultural apresentadas e 

explanadas aqui são apenas possibilidades que haverão de ser selecionadas de acordo com as 

escolhas do sujeito que irá propor a mediação cultural. 
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2. MEDIAÇÃO CULTURAL E OS PCNs DE ARTE 

Consideramos que há um elemento entre a obra e o espectador: “É o que vamos 

chamar de condição do terceiro espaço, segundo a qual a instância da mediação não está 

contida nem na obra nem no público, mas contém os dois” (ABREU, 2015, p. 62). Está neste 

terceiro espaço um profissional que tem o objetivo de promover a aproximação entre a obra e 

o espectador: o mediador cultural. Neste trabalho trago a possibilidade do professor 

habitando este terceiro espaço, ocupando o lugar de mediador cultural, mediando a 

aproximação de seus alunos e obras de arte.  

Para Martins (2014), a palavra mediador é composta pelos termos educador e 

professor, sujeito que é elemento propulsor que dispara convites a seus alunos para encontros 

com a arte, sendo cauteloso para aproximá-los da arte. Para Abreu (2015, p. 63), “O mediador 

é aquele ser híbrido, que conhece o público ao mesmo tempo em que conhece a obra e seu 

contexto; ele não se dá na rejeição a um ou outro; considera ambos ao fazer suas escolhas”  

Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, em todas as fases do 

Ensino Regular, o fazer, apreciar e contextualizar em arte nos objetivos do ensino de Arte na 

escola, como competências a serem desenvolvidas e também como conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula.  

Proponho então, aqui, discutir como a mediação cultural, em minha perspectiva, se 

relaciona com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte do ensino formal – desde o 

Ensino Fundamental ao Médio –. Busco apresentar onde percebo nestes documentos o 

diálogo com a mediação cultural, dando aporte teórico e direcionamentos para a prática do 

que venho propondo nesta pesquisa, perpassando entre os diversos ciclos da educação. 

O ensino de Arte nos PCNs está baseado na proposta da Abordagem Triangular 

“criada por Ana Mae Barbosa e difundida no País por meio de projetos como os do Museu de 

Arte Contemporânea de São Paulo e o Projeto Arte na Escola da Fundação Iochpe” (BRASIL, 

1997, p. 25). 

A proposta da abordagem triangular é norteadora para a escolha do conjunto de 

conteúdos do ensino e aprendizagem de arte, que está articulada por intermédio de três eixos 

norteadores: o fazer/produzir, o apreciar/fruir e o contextualizar/refletir. Estes conceitos, 
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como já mencionado, estão presentes nos parâmetros de todos os níveis da educação básica e 

são apresentados da seguinte maneira: 
 
a produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de questões a ele relacionadas, 
no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de arte. A fruição refere-se à 
apreciação significativa de arte e do universo a ela relacionado. Tal ação contempla 
a fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social em sua diversidade. 
A reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, 
dos colegas e sobre a arte como produto da história e da multiplicidade das culturas 
humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão (BRASIL, 1997, p. 41). 
 
 

Estes três eixos poderão ser trabalhados de acordo com o professor e com o currículo 

da escola, não tendo uma ordem específica ao levar em consideração que estão articulados 

entre si na prática. Estes parâmetros enfatizam uma reflexão da arte enquanto produto de 

conhecimento, que envolverá: 
 

experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra em jogo nessa ação criadora: 
recursos pessoais, habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre 
perceber, imaginar e realizar um trabalho de arte; a experiência de fruir formas 
artísticas, utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para 
estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas 
diferentes para cada pessoa; a experiência de refletir sobre a arte como objeto de 
conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi 
realizado, a história de arte e os elementos e princípios formais que constituem a 
produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos” (BRASIL, 2000, p. 
43-44). 
 
 

Nesse quadro de referências está presente a abordagem triangular de Ana Mae, o fazer, 

o fruir e o refletir como construção de conhecimento. Os PCNs de arte entendem que aprender 

arte não é apenas propor que o aluno realize produções artísticas, mas também conquistar a 

significação do que esse aluno faz, no desenvolvimento da percepção, levando em 

consideração o contato com a arte vista como objeto de cultura cheio de relações e histórias 

(BRASIL, 2000, p. 44). 

A contextualização é indissociável já que está presente nos demais eixos. “Os saberes 

envolvidos no produzir e no apreciar estão articulados à necessidade de contextualização a 

partir de outros saberes e experiências culturalmente desenvolvidas e que são distintos” 

(BRASIL, 2000, p. 54). 
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É fundamental que o professor não deixe passar em branco a contextualização, 

momento de extrema importância e não permitindo que suas aulas prossigam como se aquela 

experiência não tivesse existido. A contextualização deve se fazer presente no planejamento, 

compor as aulas desse professor que irá mediar em sala as discussões e reflexões sobre as 

experiências que seus alunos tiveram. 

Os parâmetros preveem a apreciação de obras de arte colocando o aluno num lugar de 

espectador, reconhecendo o papel da troca entre artista e apreciador. “A obra de arte revela 

para o artista e para o espectador uma possibilidade de existência e comunicação, além da 

realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos” (BRASIL, 2000, p. 36). 

O processo de aprendizagem e ensino de arte, segundo os PCNs, tem o objetivo de 

estimular os estudantes a serem melhores “como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, 

reflexivos, criativos e responsáveis, no coletivo, por melhores qualidades culturais na vida dos 

grupos e das cidades, com ética e respeito pela diversidade” (2000, p. 50), voltando sempre no 

objetivo de tornar os alunos seres humanos cada vez mais sensíveis através da arte. 
 

No processo de conhecimento artístico, do qual faz parte a apreciação estética, o 
canal privilegiado de compreensão é a qualidade da experiência sensível da 
percepção. Diante de uma obra de arte, habilidades de percepção, intuição, 
raciocínio e imaginação atuam tanto no artista quanto no espectador. Mas é 
inicialmente pelo canal da sensibilidade que se estabelece o contato entre a pessoa 
do artista e a do espectador, mediado pela percepção estética da obra de arte 
(BRASIL, 2000, p. 39). 
 
 

Esse trecho dos PCNs trata do papel do espectador que elabora suas construções pela 

via do sensível, mobilizando diversos aspectos fundamentais do sujeito e mostra que a prática 

da apreciação, mediada por um fazer e refletir, não deve estar distante das atividades em sala 

de aula.  

Fica claro então que, dentro da abordagem triangular, um eixo necessita do outro, que 

aprender arte não se trata apenas da produção – lógica esta que direciona a prática de 

mediação. Trata-se também da apreciação e conquista desses alunos que irão encontrar 

diferentes maneiras de construir sentidos, estimulando o trabalho sobre a sensibilidade que os 

PCNs apontam como objetivo no ensino de arte. Essas experiências farão parte da relação que 

esse aluno terá com o mundo, do lugar que ocupa nele, desenvolvendo potencialidades como 
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observação, imaginação, sensibilidade, percepção, o que também fará uma importante 

contribuição para apreensão de outras disciplinas (BRASIL, 2000, p. 44). 

Não devemos pensar nesses procedimentos de mediação cultural como uma única 

forma de abordagem, ou sinônimos de controle, mas como ação que tem a intenção de tornar 

o fazer e a produção artística próximos à realidade desse indivíduo, para que ele se sinta 

pertencente a essa experiência, aos espaços culturais públicos, estimulando a acessibilidade à 

produção artística. Vale destacar que neste processo o mediador cultural apresenta caminhos 

de apreciação, fruição e não formula ou induz a produção de significados da obra para o 

espectador. 

Além disso, acredito que a mediação cultural no contexto de ensino estará 

sensibilizando o aluno não só para a arte apresentada em espaços cênicos, ou exposta em 

museus, mas para a arte também presente em seu cotidiano. O aluno poderá notar que também 

estamos atravessados o tempo todo pelas artes populares, grafites pela cidade, danças e 

festejos praticados por comunidades e grupos locais, ou seja, manifestações culturais que 

resistem à lógica da cultura de massa veiculada pelos meios de comunicação dominantes. 

Assim, trata-se de apresentar e sensibilizar este aluno para um mundo de arte que está lá fora 

para ser explorado por ele, esperando-o para construir sentidos, para apreciar, para refletir, 

para criar após esses atravessamentos. 

Penso que esse poderá ser um transbordamento das aulas e provocações para fora dos 

muros da escola, espaços para construção de saberes proporcionado pelas aulas de arte e 

mediações culturais feitas em sala de aula. 

Para pensar isso, levo em consideração o que me disse a professora Mirian Celeste 

Martins no intervalo de sua palestra sobre mediação cultural que aconteceu na UEMS3. Ela 

me fez pensar a mediação cultural muito mais além do que apenas preparar o aluno para um 

espetáculo específico, mas sim, através de experiências em sala, formar um cidadão com olhar 

mais sensível ao que está à sua volta, e principalmente para o mundo em que ele vive, 

considerando a arte enquanto área legítima de conhecimento sensível. 
                                                 
3 Em agosto de 2016 foi realizado o 1º Seminário Estadual Cultura e Educação: Territórios da arte na escola, 
realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A 
programação do seminário contava com uma palestra da professora Mirian Celeste Martins, professor convidada, 
onde esta tratava de mediação cultural. Em um dos intervalos para o coffee break, aproveitei para conversar com 
ela e falar acerca de minha pesquisa sobre a mediação cultural em dança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer então que o conceito de mediação cultural encontrado nessa pesquisa 

entende esta como uma prática relacionada à criação de abordagens metodológicas a partir da 

obra e do espectador, por meio das quais se busca a sensibilização para apreciação de 

determinada obra. 

Vimos que a mediação cultural é encontrada tanto nas artes visuais quanto nas artes 

cênicas. Percebi este ponto em comum quando adotei os conceitos das diversas áreas da Arte 

para construção dos diálogos nesta pesquisa para tratar a mediação cultural. Então, é possível 

assegurar que os estudos e as experiências em mediação cultural, independente da linguagem, 

podem somar às escolhas do trabalho que o mediador deseja realizar, entendendo que cada 

mediação (independente da linguagem abordada) terá sua especificidade uma vez que dialoga 

sempre com a singularidade de uma obra e seu discurso. 

Durante a realização do estudo foram encontradas funções para a mediação cultural, 

tais como: formação de público (quando a prática de mediação procura facilitar o acesso 

físico ao teatro, ampliando os frequentadores) e a formação de espectadores (que busca um 

encontro intimista do espectador com obra, estimulando o espectador pouco experimentado na 

arte teatral), conforme apresentado por Desgranges (2008). 

Para que todos esses objetivos sejam colocados em prática, compreendemos que é 

necessária a ação de uma terceira pessoa, aquela que se encontra entre a obra e o espectador. 

Neste trabalho foi apresentada a possibilidades do professor de Arte como mediador, como o 

sujeito que irá ocupar o terceiro espaço (conceito também explanado aqui), entendendo que a 

apreciação encontra-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais que regem a prática docente 

em Arte na Educação. 

A mediação cultural enquanto uma abordagem metodológica artístico-pedagógica foi 

colocada em diálogo com os PCNs relacionando os eixos norteadores para o ensino e 

aprendizado da arte – fazer, apreciar e contextualizar – à prática da ação mediadora. Dada à 

potência desse diálogo, pensando não somente na formação de público para a arte, mas, sim, 

em aproximar esta à realidade e aos fazeres dos indivíduos, se percebe, como possível 

desdobramento desta pesquisa, investigar o papel do professor de Arte do ensino formal como 

mediador, ampliando as ações desta relação.  
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Por fim, ressalto que a mediação cultural pode ser realizada por abordagens 

metodológicas com práticas mais aprofundadas, com maior período de tempo, ou poderá ser 

uma conversa informal com um grupo de pessoas antes da apreciação, prática essa simples, 

mas que não diminui sua importância enquanto ação. Sim, estamos sendo sempre mediados, 

estamos sujeitos a isso, mas a mediação cultural se faz presente para que haja uma experiência 

única, tanto para o espectador, como para o artista e também para o mediador. 
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Resumo 
O principal objetivo desta pesquisa é fazer uma articulação resumida dos métodos, moderno, pós-
moderno e dos estudos pós-coloniais, no que se refere à abordagem do professor de arte da educação 
básica ao trabalhar a questão indígena ou temas relacionados. Outra questão a ser considerada é a 
obrigatoriedade dessa abordagem da questão indígena partindo da premissa: será que tal assunto está 
sendo trabalhado de forma significativa ou apenas pela obrigatoriedade, enfatizando a Lei nº 11.645, 
de 10 de março de 2008. A investigação está pautada em diferentes teóricos que abordam os métodos, 
moderno e pós-moderno; Bauman (1997) e Santos (2008) e aos estudos pós-coloniais: Almeida 
(2010), Mignolo (2003) e Bessa-Oliveira (2010). Será utilizada a metodologia qualitativa, revisão 
bibliográfica e conversa seguida de uma pergunta, com a professora responsável pela disciplina de 
Arte na escola pesquisada na cidade de Ribas do Rio Pardo, visando, a partir da resposta, discutir o 
“método” abordado pela professora quando trata da questão indígena nas aulas de arte na educação 
básica. A premissa em que está circunscrito este trabalho é que enquanto houver distanciamentos das 
questões indígenas na educação básica com as escolas atuais, essa abordagem não irá passar de mera 
obrigação dos professores, será um simples ato de cumprir o que os referenciais curriculares impõem. 
Sabemos que discursos eurocêntricos ainda continuam presentes em toda sociedade, quando nos 
referimos aos povos indígenas, na escola, isso não difere, só gostamos do que conhecemos, esse 
distanciamento não só dos professores, mas da sociedade contemporânea quase toda, só diminuirá 
quando aproximarmos as questões e a temática indígena da escola possibilitando compreendê-los mais 
coerentemente. 
Palavras-chave: Métodos de abordagem. Aulas de Arte na educação básica. Questão indígena. 
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Introdução 

Sabe-se que quando se trata de temas relacionados à história e cultura dos povos 

indígenas, a proposição que se adequa de forma mais satisfatória e abrangente para discutir 

aquelas culturas são as epistemologias que tomam dos arcabouços das próprias culturas. 

Nesse sentido, apreendemos que são os estudos Pós-coloniais, ainda que num primeiro 

momento entendidos como teorias que não estão exclusivamente ancorados no pensamento 

exterior, que propõem um estudo abrangente de diferentes culturas; entendendo que, as outras 

teorizações não dão conta de pensar o ensino de Arte para “O” indígena, nem sequer 

relacionar temas indígenas no ensino da Arte na educação básica.4 A partir desta perspectiva, 

surge a pergunta norteadora desta pesquisa: Qual a metodologia teórica de ensino que os 

professores de Arte da educação básica utilizam na abordagem de temas indígenas? 

No decorrer do artigo também serão tratadas algumas reflexões relacionadas à 

temática indígena no ensino de arte da educação básica, dentre elas se o professor da 

educação básica, na abordagem de temas indígenas no ensino da arte, conhece outros métodos 

para além dos das suas práticas. Esta investigação é pautada em diferentes teóricos, que 

abordam os métodos moderno e pós-moderno: Bauman (1997) que discute essas teorias, 

como também, Santos (2008) e aos estudos pós-coloniais, como Spivak (2010), Mignolo 

(2003) e Bessa-Oliveira (2010), este último nos auxiliando em como abordar os “métodos” 

como episteme nas aulas de arte, da educação básica a partir da perspectiva cultural. 

Outra questão a ser considerada é a obrigatoriedade de abordar os temas relacionados 

à questão indígena, partindo da premissa: será que o assunto está sendo trabalhado de forma 

significativa ou apenas pela obrigatoriedade, enfatizando a Lei nº 11.645, de 10 de março de 

2008, que fica estabelecida a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena” no currículo oficial da rede de ensino público e privado brasileiros? 

Na sociedade contemporânea que tem explicitada as relações de poderes, comparando 

alguns grupos em detrimento a outros, que na instituição escolar isso não se difere, cabe ao 

                                                 
4 Cabe-nos esclarecer que a ideia não é tornar as produções e/ou a cultura indígena o único objeto de estudos nos 
livros de Arte nas escolas, por exemplo, mas tratados como são, as imagens estereotipadas, os textos escassos, a 
mesma imagem ilustrando uma diversidade de etnias, entre outras categorias homogeneizantes em relação ao 
indígena, baseados em saberes disciplinares, nem mesmo um saber indisciplinar, ainda não conseguiu situar esse 
sujeito em posição de igualdade entre as diferenças alheias. 
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professor saber conduzir os educandos, para com isso, mudar essa situação. Isso só pode 

acontecer se o professor abordar tais questões de forma adequada! Ressaltamos que não cabe 

ao presente artigo exaltar ou desmerecer teorias, sim discorrer discutindo-as, qual teoria 

adéqua-se melhor ao abordar temas e questões relacionadas aos grupos indígenas no ensino de 

arte da educação básica. 

Toma-se os grupos indígenas, na maioria das vezes, para não generalizar, 

desvalorizados em sua história, sua cultura, sua voz, dentre tantas formas de expressão. E isso 

ainda é visto como “normal”, com isso, mostrando que esses não têm importância, nem valor 

histórico, social e cultural. O poder é a base e tem grande peso no “julgamento” de indivíduos 

ou grupos de pessoas, identificados de forma pejorativa como o “outro”, também chamados 

de subalternos e colocados às margens sociais pelo sistema colonial europeu difundido pelos 

outros países do mundo. Em um primeiro instante para falar dessa relação de poder, vamos 

nos amparar em Bhabha, (1998). 

 
A crítica pós-colonial é testemunha de forças desiguais e irregulares de 
representação cultural envolvidas na competição pela autoridade política e social 
dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas pós-coloniais emergem do 
testemunho colonial dos países do Terceiro Mundo e dos discursos das “minorias” 
dentro das divisões geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm 
naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam dar “normalidade” 
hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias diferenciadas de nações, 
raças, comunidades, povos. (BHABHA, 1998, p.239) 
 
 

Nessa fala o autor se refere à questão das desigualdades culturais, situando a disputa 

de poder envolvendo diferentes relações sociais, relações essas que emergem da modernidade, 

após o chamado período colonial, demonstrando que tais embates são encontrados em 

diferentes localidades. Partindo desse conceito, o pós-colonial, agora como epistemologia 

abrangente das diferenças de ex-colônias, estuda questões ligadas a essa relação de poder, 

demonstrando as diferenças sociais de diversos grupos. Para o autor as “minorias”, negros, 

povos indígenas, homossexuais, entre outros sujeitos, são os que sofrem com a discriminação, 

surgindo assim a submissão em países que passaram por esse processo de colonização, sendo 

insistente continuar investigando as marcas deixadas pelos “colonizadores”. 

O principal objetivo desta pesquisa não é demonstrar qual o melhor método para o 

professor de Arte, quando trata da questão indígena, especificamente, mas sim, uma 
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articulação sucinta dos métodos modernos e pós-modernos, para quem sabe alcançar os 

estudos pós-coloniais para a questão citada. Ao fazer uma breve pesquisa dentre os autores 

pós-coloniais, no primeiro momento, o que fica claro é que esta teoria é a que almeja pensar o 

sujeito não eurocêntrico também como produtor de arte, cultura e conhecimentos. Será 

utilizada a metodologia qualitativa, revisão bibliográfica e conversa seguida de uma pergunta 

com a professora responsável pela disciplina de Arte na escola pesquisada na cidade de Ribas 

do Rio Pardo, visando a partir da resposta, assim fazer uma análise, e a partir de teóricos, 

discutir o método utilizado pela professora quando trata da questão indígena. 

Definindo os métodos5 

Recorremos primeiramente a teóricos relacionados aos “métodos”6 que serão 

discutidos para “definir”, de acordo com essas linhas de pesquisas, quais seus objetivos e 

como estes se apresentam perante a sociedade. Para dialogar com o moderno e o pós-

modernos nos ampararemos em Bauman (1997), já para situar os estudos pós-coloniais será 

utilizada Spivak (2010). Bauman (1997), o sociólogo, faz uma critica às relações sociais 

atuais, abordando temas que vão ao encontro desta pesquisa, relação com o outro e direitos 

humanos, também define modernidade e pós-modernidade a partir da moralidade discutida 

pelo autor. “A nossa era é era de individualismo não adulterado e de busca de boa vida, 

                                                 
5 Neste artigo será estabelecida uma relação entre os métodos modernos e pós-moderno a partir de uma 
perspectiva pós-colonial que considera ambos ainda de visadas coloniais. Ou seja, o propósito de nossa 
discussão é tratar das abordagens que os professores fazem dos conteúdos relacionados às culturas indígenas em 
suas aulas de Arte. Portanto, entendendo que da perspectiva Moderna – este entendido aqui ancorado no Projeto 
Europeu iniciado nos séculos XIV/XV de expansão do mundo com as navegações – que trata os lugares não 
europeus como colônias e da perspectiva Pós-Moderna (século XIX/XX) que toma os outros lugares no mundo, 
não europeus ou não norte-americanos, como lugares que têm acesso a tudo graçados pela ideia de globalização. 
Queremos dizer com isso que, tanto da perspectiva Moderna quanto Pós-Moderna, considerando nossa 
abordagem epistêmica Pós-colonial como condição, ambos os projetos ainda são de visada colonial – histórica o 
primeiro e capital no caso do segundo – como formas de pensar os mundos extra-centros. Diante disso, nosso 
estudo quer sinalizar a emergência de pensar as culturas indígenas minimamente a partir de noções que esbocem 
epistemologias culturais e não eruditas e teórico-críticas metodológicas ancoradas em ideias duais. 
6 Outra questão pertinente a ser suscitada ao leitor é que nossas perspectivas de abordagens, apesar dos espaços 
enunciativos disciplinares – Educação e Arte – não toma única e exclusivamente de ideias disciplinares 
estabelecidas: sociológicas, antropológicas e/ou filosóficas da Educação ou da Arte para pensar centrados nelas. 
Mas, como é prática epistêmico-cultural, abordamos os caminhos epistêmicos possíveis para melhor pensar nas 
práticas e artefatos das culturas minoritárias que, na grande maioria das vezes, foram excluídas por disciplinas 
que se pré-dispuseram ao longo dos últimos vinte séculos tratar dessas culturas. Quando, na verdade, acabaram 
mais por excluíras já privilegiaram comparações a observações das diversalidadades (BESSA-OLIVEIRA, 
2017) dessas. 
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limitada só pela exigência de tolerância (quando casada com individualismo autocelebrativo e 

livre de escrúpulos, a tolerância só se pode expressar como indiferença).” (BAUMAN, 1997, 

p. 9) 

O sociólogo se refere à pós-modernidade como a “era do individualismo”, afirmando 

que o ser humano não se preocupa com o próximo, pensando e agindo apenas pelo seu bem 

estar, como também pela sua liberdade, que não centra suas preocupações em causas morais. 

No decorrer de sua obra Bauman (1997) destaca que um dos traços que caracterizam a 

modernidade é essa individualidade “exagerada”. Ainda em Bauman (1997, p. 17), “A 

modernidade refere-se essencialmente à solução de conflito, à admissão de nenhuma 

contradição exceto de conflitos acessíveis à solução e à sua espera”. Ao caracterizar a 

sociedade moderna como uma sociedade que procura solucionar conflitos, o autor nos remete 

à ideia de que, a partir dos conflitos, a sociedade está em busca constante pela inovação, para 

assim, solucionar os conflitos e que só tem valor o que é inédito. 

Aqui utilizaremos o termo “subalternos” para nos referirmos aos povos indígenas, 

sempre vistos e tratados como “inferiores” pela atual sociedade contemporânea arraigada de 

conceitos eurocêntricos, o que tomamos como verdade. Foram e são discriminados em todos 

os momentos históricos do Brasil, a partir disso, levados as margens sociais, na maioria das 

vezes, “sua voz não é escutada”, assim ilustram o termo povos subalternos que [...] descreve 

“as camadas mais baixas da sociedade construídas pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados de representação política e legal, da possibilidade de se tornarem membros plenos 

no estrato social dominante”. (ALMEIDA, 2010, p.12) 

Os povos indígenas vivem em luta constante nessa relação de poder social, político, 

econômico e cultural onde uma classe vive a dominar as outras em vários sentidos, tanto 

econômica quanto culturalmente, a velha relação e reação ao outro. Quem tem mais tem 

poder, quem não tem nada obedece! Almeida, a partir das proposições de Spivak, ainda alerta 

sobre a relação da “fala do subalterno e do colonizado sempre ser intermediada pela voz do 

outro, que se coloca em posição de reivindicar algo em nome de um(a) outro(a)” (ALMEIDA, 

2010, p.14). Destacamos os intelectuais que passam a falar em nome do “outro”. O que já 

vem acontecendo de forma remota é os próprios indígenas ser protagonistas de sua história. 
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[...] a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos 
quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser 
ouvido(a). Para ela, [Spivak] não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se 
trabalhar “contra” a subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se 
articular e, como consequência, possa também ser ouvido. (ALMEIDA, 2010, p.14). 
 
 

Para que isso se torne cada vez mais real, a educação deve fazer seu papel auxiliando aos 

povos indígenas para que sejam reconhecidos, precisamos de uma educação coletiva e 

epistêmica, onde seus conhecimentos possam ser incluídos e sejam reconhecidos perante às 

políticas públicas. 

Articulando com os métodos: para trabalhar a questão indígena nas aulas de arte 

Sabemos que discursos eurocêntricos ainda continuam presentes em toda sociedade. 

Quando nos referimos aos povos indígenas, e isso, mesmo que não admitido, na instituição 

escolar não é diferente. No caso desta pesquisa nosso foco é a educação básica, mais 

precisamente nas aulas de arte. Não iremos descrever as práticas metodológicas utilizadas 

pelo professor, mas sim discorrer sobre o método que este utiliza ao tratar de questões 

indígenas. É fácil perceber um discurso uno quando veem os povos indígenas como uma 

única sociedade, sem distinguir os diversos grupos indígenas existentes, ou então, quando ao 

descrever um indígena, ainda fazem referências, como aquele povo que anda nu, alimenta-se 

da caça e da pesca, que seu corpo é coberto por desenhos e usa um cocar na cabeça, ou o 

indígena vestido com trajes “típicos”, tentado fazer uma associação “romântica” a imagem do 

índio. Isso, nada mais é do que os conceitos, que ainda hoje em plena maioria da sociedade 

Contemporânea, sem querer generalizar, são ensinados nas escolas brasileiras. Outro fator é 

que esses conhecimentos não levam em consideração as vivências e saberes dos envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem. Mudaria esse entendimento 

 
Uma proposta metodológica sempre pautada no cotidiano, na “experiência”, na 
vivência e no emocional de todo o nosso meio social. Professor, alunos, escola e 
sociedade, mas tentando partir da “micro” para a “macro” extensões, privilegiar uma 
em detrimento da outra, onde acreditamos estar os valores e as diferenças de 
identidade cultural de cada um. (BESSA-OLIVEIRA, 2010, p. 32) 
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Como citado, o ideal seria uma proposta metodológica para artes considerando e 

significando as diferenças culturais de cada membro que compõe a escola. Só é possível a 

partir de uma proposta que leve em consideração as vivências dos estudantes, professores e 

todos os membros da comunidade escolar, valorizando os estudos culturais. Só assim é que 

poderemos almejar um ensino de arte para a educação básica significativo, pensando um 

ensino total que considere práticas culturais de todos os envolvidos. Ao pensar a abordagem 

de questões indígenas no ensino de arte, na educação básica, essa troca seria de grande 

importância, valorizando e agregando ao currículo saberes e cosmologias indígenas, 

utilizando representações que contextualizem os povos indígenas, mostrando ao estudante não 

indígena e indígena que ele é agente histórico. Para poder utilizar uma metodologia que 

considere as vivências de todos, os professores precisam apropriar-se de métodos que o 

auxiliem nessa troca, devendo escolher com cautela sua abordagem. 

Ao nos referirmos ao método de abordagem, assim como ao método de pesquisa, 

encontramos uma proposta em Santos (2008, p. 80) “Afinal, os objectos de estudo eram 

homens e mulheres como aqueles que os estudavam.” O autor defende a ideia da relação 

íntima do pesquisador com o objeto, ele descreve a ciência moderna e seu objeto de estudo; 

no caso desta pesquisa o objeto é o método, visamos discutir o método utilizado pelo 

professor para trabalhar a questão indígena nas aulas de arte. Ainda em outra fala, Santos 

(2008) descreve a relação do pesquisador com o objeto. 

 
O sujeito era o antropólogo, o europeu civilizado, o objecto era o povo primitivo ou 
selvagem. Neste caso, a distinção sujeito/objecto aceitou ou mesmo exigiu que a 
distância fosse relativamente encurtada através do uso de metodologias que 
obrigavam a uma maior intimidade com o objecto, ou seja, o trabalho de campo 
etnográfico, a observação participante. (SANTOS, 2008, p. 80-81) 
 
 

Ainda hoje distâncias existem entre pesquisador e objeto a ser estudado, no caso aqui 

nos referimos aos povos indígenas, pensando nessa linha e relacionando-a a um ideal pós-

colonial, só quem poderia transmitir uma visão real dos grupos indígenas seriam os próprios 

indígenas; infelizmente esses ainda se encontram cercados por conceitos eurocêntricos. No 

que se refere ao adequar uma metodologia ao objeto estudado, Sousa nos demonstra que em 

todos os ramos, Sociologia, Antropologia, entre outas ciências, buscou-se estratégias 
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metodológicas mais próximas aos objetos estudados para poder descrever e compreendê-los, 

de forma real, pois a distância empírica atrapalha a relação. Santos (2008) faz relação com os 

grupos indígenas, que incluídos na sociedade, fica perceptível o estranhamento e inferioridade 

como são tratados esses grupos. 

 
De repente, os selvagens foram vistos dentro de nós, nas nossas sociedades, e a 
sociologia passou a utilizar com mais intensidade métodos anteriormente quase 
monopolizados pela antropologia (a observação participante), ao mesmo tempo que 
nesta última os objectos passavam a ser concidadãos, membros de pleno direito da 
Organização das Nações Unidas, e tinham de ser estudados segundo métodos 
sociológicos. (SANTOS, 2008, p.81) 
 
 

Mesmo fazendo relação à existência dos grupos indígenas, é utilizada a palavra 

“selvagem” para inferiorizá-los perante a relação social, mas o ponto positivo é atentar para a 

questão já citada, o pesquisador deve utilizar uma metodologia que se adeque ao objeto 

pesquisado. Relacionando ao objeto aqui pesquisado, as relações sociais e educacionais no 

que se refere às questões indígenas nas aulas de arte, como essas devem ser abordadas, cabe 

ao educador encaminha-las utilizando um método que se adéque a tais questões e inseri-las no 

contexto, pois sabemos que ainda temos uma escola construída pelos ritos da modernidade. 

 
Os estados cada vez mais reconhecem os direitos de categorias menores do que a 
nação (étnicas, territoriais, religiosas, sexuais, baseadas em política sexual) de 
especificidade moral e autodeterminação - ou, antes, permitem acontecer essa 
autodeterminação mais por negligência que de propósito. (BAUMAN, 1997, p.67-
68) 
 
 

Nas palavras do sociólogo, parece um retrocesso essa ação do Estado em reconhecer tais 

direitos, o reconhecimento de direitos às diversas categorias sociais, no caso da sociedade 

atual, assegurados por lei, é condenada. Ao tratar sobre os povos indígenas, na maioria dos 

casos, podemos abordar mais de uma dessas categorias, dependendo do contexto. Mas a 

principal conquista dos grupos indígenas está nos dois capítulos específicos da CF/887, são os 

artigos 231 e 232, que discorrem sobre os direitos dos povos indígenas. 

                                                 
7 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm- Acesso em 16 abr. 
2017. 
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Mignolo (2003, p. 255), na contramão de Bauman, faz uma crítica ao pós-

modernismo, “[...] a questão na América Latina foi na verdade o pós-modernismo e não o 

nacionalismo pós-colonial, [...]”. Tentamos relacionar tal critica às teorias de Bauman (1997), 

especialmente quando se refere às características pós-modernas pensando com uma visão 

centrada no subalterno, que aqui nos referindo especificamente aos povos indígenas, como 

também, às relações sociais com o “outro”. 

 
Eu sou para o Outro, quer o Outro seja para mim ou não; o seu ser para mim é, por 
assim dizer, problema dele, e se e como ele trata este problema não afeta 
minimamente o meu ser para Ele (da mesma forma que o meu ser para o Outro 
inclui respeito pela autonomia do Outro, que por sua vez inclui meu consentimento 
de não chantagear o Outro para ser-para-mim, nem interfere de qualquer outra 
maneira com a liberdade do Outro). O que quer que possa conter a mais o “eu para 
ti”, não contém uma exigência de repagamento, espelhado ou “contrabalançado” no 
“tu-para-mim”. (BAUMAN, 1997, p.75) 
 
 

Nessas relações percebemos as desigualdades na sociedade, a individualidade, a 

despreocupação com a vida alheia, assim o pensamento social deixa de ser coletivo e passa a 

ser puramente individual; pensando nas relações dos povos indígenas com a sociedade não-

indígena, isso reforça a desigualdade e preconceito. Pensando assim, talvez, os problemas e as 

marcas pós-coloniais não estejam relacionadas apenas a “colonialidade”, mas também, nessas 

relações de poder e de egocentrismo, emergidas na pós-modernidade. Professores e escola, 

mais uma vez, fazem-se necessários na busca de mudanças e podem influenciar as futuras 

gerações, mudando quem sabe, o que espero não ser uma utopia, o pensamento das crianças 

para assim transformar a visão e o comportamento futuro da sociedade. 

Conversa com a professora de arte: método utilizado na abordagem de temas 

relacionados à questão indígena 

A partir da pergunta-tema da pesquisa, não pudemos deixar de perceber na pesquisa a 

aplicabilidade da Lei 11.645/2008, sendo que, o método utilizado para se referir às questões 

indígenas é que influencia como tais assuntos e conteúdos relacionados aos indígenas estão 

sendo aplicados e abordados nas aulas de arte da educação básica. Entendemos como direito, 

não só dos povos indígenas, mas de todos, a obrigatoriedade da Lei 11.645/2008 que ampara a 
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inclusão de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no ensino da Arte, direito esse que 

não privilegia apenas os povos indígenas ou alunos indígenas, mas toda a sociedade brasileira. 

Educadores e todos os membros da sociedade devem estar atentos para que tal lei não se 

assemelhe a tantas outras, ficando apenas “no papel”. Sabemos que mesmo estando em vigor 

já há alguns anos, a Lei ainda causa confusão na educação básica, mas não vamos adentrar a 

essa questão para não tomar o território das políticas públicas e sua defasagem. Relacionando 

à nossa pesquisa, buscamos apenas investigar qual o método que os professores de Arte da 

educação básica utilizam na abordagem de temas indígenas? 

A entrevistada foi uma professora de Arte8 que chamaremos de “professora Coral”, 

atuante há oito anos na área da educação e que ministra aulas de arte na educação básica, nas 

redes: Estadual e Municipal de ensino; divididos entre Ens. Fundamental I, II e Ens. Médio, 

na cidade de Ribas do Rio Pardo, MS. 

Durante a conversa com a professora Coral foi feita a seguinte pergunta: “Ao abordar 

a temática indígena em sala de aula, qual o método você utiliza: moderno, pós-moderno ou 

pós-colonial?”. 
“Com o trabalho com as questões indígenas, não conheço nenhum dos métodos que 
foi questionado, nem moderno, nem pós-moderno ou pós-colonial. Com relação ao 
moderno e pós-moderno, o que conheço dentro de Arte são os períodos, modernismo 
e períodos que vieram logo após o modernismo. Mas não como método de 
abordagem em sala de aula. As questões indígenas eu trabalho relativamente como 
todos os outros professores, dependendo do que está no referencial curricular, tanto 
do estado, quanto do município. Como no município trabalho com crianças 
pequenas, não trabalho numa temática de conceitos, importância histórica, falo sobre 
a importância do índio na colonização, mas é algo mais lúdico, com recorte e 
colagem, dobradura, sempre tentando explicar para eles a importância da questão 
indígena, na formação do povo brasileiro, de uma maneira bem simples. Com os 
alunos do Ens. Médio, que são alunos maiores, trabalho com um pouco mais de 
aprofundamento teórico, não fica só nas questões práticas, porque não tem mais 
necessidade disso. Trabalho como foi a questão indígena da colonização aqui no 
nosso país e no Mato Grosso do Sul. Porém, eu enquanto professora de Arte, não 
tenho muitas habilidades com as questões indígenas, acho que isso, numa pesquisa 
de mestrado é importante que se diga, porque, nós não temos uma capacitação, nem 

                                                 
8 As entrevistas iniciais para realização da pesquisa que se encontra em andamento foram realizadas com três 
professoras, mas, devido ao limite de páginas estabelecido pelo evento na redação dos artigos a serem 
apresentados para avaliação, duas entrevistas aqui foram desconsideradas para a articulação das ideias aqui 
expostas, ficando apenas com esta em questão em que a professora respondeu às perguntas de forma completa, 
adequando-se melhor à pesquisa e ao formato do artigo configurado pelo XXVVII CONFAEB. Portanto, ainda 
que corrêssemos o risco de sermos maus compreendidos, por trabalhar com um número (de)limitado de ouvintes 
nas entrevistas – aqui ilustrado apenas por um ouvinte – achamos que a proposição de mostrar a importância de 
abrangências nos “modelos” de formações de professores na atualidade fora alcançada. Mas, em certa medida, 
trataremos de outros ouvintes em trabalhos futuros. 
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um aprofundamento, para que seja trabalhado. Percebo que alguns professores 
gostam mais da temática, outros gostam menos, no meu caso, eu gosto mais ou 
menos. Então, eu trabalho os conceitos básicos.” (PROFESSORA CORAL, 2017) 
 
 

A professora foi bem prestativa e sincera nas suas respostas, mas o que fica 

perceptível em primeiro momento é a falta de conhecimento dos métodos, a professora fez 

relação apenas com os períodos artísticos. A professora Coral deixou claro que trabalha as 

questões indígenas de acordo com o que está no referencial curricular, fez questão de 

relacionar sua resposta às suas práticas metodológicas. Outro fator importante, que faz relação 

com tudo que já foi discorrido durante a revisão de literatura deste artigo, é a questão da 

relação e importância dos povos indígenas apenas ao que se refere a “colonização”. O ponto 

importante abordado pela professora é a ligação que ela faz com os povos indígenas e a 

formação do povo brasileiro. Com isso, certamente sua fala aproxima-se do pensamento e 

abordagem pós-colonial, tentando se desvincular do pensamento moderno presente na sua 

resposta. 

De forma sincera, expressa seus anseios, relatando que não tem preparação suficiente 

para trabalhar com as questões indígenas, relatando a necessidade de capacitações que 

abordem a temática indígena e as questões relacionadas, parecendo ser uma fala de esperança, 

ao ver uma pesquisa que se preocupa em escutar o professor e a forma como ele trabalha as 

questões indígenas na educação básica. Ao finalizar sua fala, a professora explica como a 

questão indígena vem sendo trabalhada na educação básica, relacionando ao seu contexto 

escolar, nos auxiliando a responder à outra inquietação secundária que nos segue ao longo da 

pesquisa, a prática da Lei 11.645/2008 que ampara a inclusão de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena no ensino da Arte. 

Concluindo-se que no contexto avaliado não vem sendo trabalhada a questão indígena 

em sua totalidade, mas não podemos dizer que foi esquecida, então precisamos de mais 

aprimoramentos para que seja efetivada uma educação que cumpra realmente os objetivos 

dessa legislação. Nesse sentido, encontramos em Bessa-Oliviera (2010, p. 87), a importância 

da educação multicultural, “O conceito de uma educação multicultural, assim como o de 

multiculturalismo, parte primeiro de ideia etnológica de reconhecimento das diferenças 

culturais, tendo por base a cultura de uma sociedade. ” Uma educação básica multicultural, 
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com conteúdos que se referem à temática indígena dotados de maior significado, com 

especificidades voltadas, portanto, também aos saberes indígenas. 

Considerações finais 

No Brasil os povos indígenas tiveram muitas conquistas, mas mesmo assim não estão 

perto de alcançar o devido reconhecimento e de se livrarem do preconceito, ter alguns direitos 

reconhecidos, depois de tantas lutas e como sabemos, a partir dos registros históricos e em 

meio a tantos massacres e derramamento de sangue de inocentes, que resistem.  

Certamente estamos a caminho de uma escola intercultural, que considere os saberes 

indígenas, almejamos que um dia possam ocupar um lugar na escola regular. Já tivemos 

grandes vitórias, como já foi citado, uma delas foi a inclusão na CF/88 de artigos específicos 

sobre os povos indígenas, como também a Lei 11.645/2008 que mostra que estamos 

caminhando. Devemos desconstruir o pensamento colonial e a arrogância epistêmica, isso só 

pode acontecer a partir do momento que os povos indígenas, sua cultura, sua história e seus 

saberes forem reconhecidos perante a instituição escolar, só assim, o pré-conceito diminui, 

pois sempre olhamos com estranhamento para algo “desconhecido”. 

Acredito que enquanto houver esse distanciamento das questões indígenas na 

educação básica, essa abordagem não vá passar de mera obrigação dos professores, um 

simples ato de cumprir o que os referenciais curriculares impõem. Sabemos que só gostamos 

do que conhecemos, esse distanciamento não só dos professores, como da sociedade 

contemporânea, faz com que a temática indígena, como nos disse a professora Coral, só seja 

abordada pelos “professores que gostam mais da temática”. As marcas construídas pelas 

leituras pós-coloniais estão surgindo, com isso, conscientizando educadores e todos os setores 

sociais, estamos avançando aos poucos, é difícil descontruir um pensamento eurocêntrico, 

tomado como verdade e reforçado por gerações. 
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Resumo 
Ao levar-se em consideração a relevância em dialogar sobre cultura indígena na contemporaneidade, 
este trabalho teve como objetivo resgatar a cultura indígena brasileira, buscando, relatar sua 
importância em uma prática pedagógica no ensino da arte com crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Teve início no primeiro semestre de 2017, em uma escola pública localizada no 
município de Blumenau/SC. De abordagem qualitativa, traz a Pesquisa Educacional Baseada em Artes 
(PEBA) como metodologia e apresenta a etnia Kalapalo como aporte para o desenvolvimento do 
conhecimento. Analisa-se, assim, a prática pedagógica, que promoveu o encontro de culturas e a 
reflexão sobre o que é e como se entende cultura indígena na escola. Os resultados evidenciam uma 
aprendizagem significativa, pois foi desenvolvida através da conversa, da contextualização, da fruição 
e da socialização, em uma perspectiva de ação pedagógica ampliada para o ensino de arte. 
Palavras-chave: Artes. Cultura Indígena. Kalapalo. 

Introdução 

Viver a cultura... 
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artesanato e artefato indígena (Fontes Financiadoras PROEXT, PROPEX/FURB e FUMDES). Coordenadora do 
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Entendemos que a vivência cultural permite conhecer e faz parte da formação humana. 

Desse modo, aspiramos aqui a necessidade de um diálogo sobre cultura indígena. Damos 

início a este breve ensaio com as palavras: viver a cultura. Cultura é vida. Se é vida, faz-se 

parte de nossa construção pessoal. No encontro de possibilitar a reflexão sobre o que e como 

entendemos cultura indígena na escola, o tema deste trabalho pretende explorar esse assunto, 

marcando a relevância em dialogar sobre as relações da cultura indígena na 

contemporaneidade. 

A Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, determina que seja incluído “[...] no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena’” (BRASIL, 2008, p. 1). Buscamos relatar, assim, a importância da comunicação e 

explorar a arte indígena produzida em povos brasileiros no ensino.  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve início no primeiro semestre de 2017. 

Foram observadas 25 (vinte e cinco) crianças, do quinto ano do Ensino Fundamental, no mês 

de junho de 2017, durante uma prática desenvolvida para a pesquisa, sobre cultura indígena, 

em uma escola pública, localizada no município de Blumenau/SC. Optou-se em não 

identificar o gênero, por motivos de que este trabalho não pretende analisar questões que 

envolvam o sexo das crianças, mas apenas o processo criativo e a aprendizagem.   

O objetivo deste trabalho é resgatar a cultura indígena brasileira, em espaço formal de 

educação, buscando relatar sua importância em práticas pedagógicas no ensino de arte com 

crianças dos anos iniciais. 

A metodologia, nesta pesquisa, traz a Pesquisa Educacional Baseada em Artes 

(PEBA), a qual permite a vivência do pesquisador dentro da própria pesquisa, participando da 

construção do texto e se apropriando da arte para sua própria produção artística e formativa 

(DIAS; IRWIN, 2013). Para Dias e Irwin (2013, p. 57, grifos dos autores): “O desafio é ir 

além da produção de textos e imagens impactantes e chegar a mobilizar a nós mesmos e a 

outros à ação, de maneira que o efeito da pesquisa - da participação nela – seja melhorar 

nossa vida”. 

Para desenvolver a prática, optamos pela etnia Kalapalo como aporte para o 

desenvolvimento do conhecimento indígena. Estabelecemos uma ligação entre culturas de 
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outros Estados com a cultura local, pensando na diversidade cultural existente no território 

brasileiro quando abordada a cultura indígena. Este estudo desenvolve, assim, uma prática, 

debate a sua aplicação e analisa os resultados alcançados durante o processo.  

Cultura indígena no ensino de artes  

Para viver, respiramos e comunicamo-nos. Respiramos em função da necessidade 

fisiológica, ação realizada pelo corpo involuntariamente, sem um sentido racional; o corpo 

por si vive, assim, a sua interação, a cultura do corpo. Comunicamo-nos, pois sentimos 

necessidade, neste intercâmbio da vida, de trocarmos, de apropriarmo-nos, de conhecermos e 

vivermos culturas.  

A comunicação faz parte de uma herança a qual se estabelece a partir do momento que 

dois sujeitos buscam o diálogo. Como indivíduos, vivemos em sociedade, somos coletivos. 

Tornamo-nos parte da cultura e de culturas. Segundo Gohn (2005, p. 98): “A cultura é 

concebida como modos, formas e processos de atuação dos homens na história, onde ela se 

constrói”. A escola é um desses lugares para compor o pensamento crítico, para o 

desenvolvimento da cidadania, portando precisamos pensar em temas que fazem parte da 

construção da cultura na sociedade. 

Ao explorar nossa relação com o lugar que moramos, podemos buscar conhecer 

melhor a relação da cultura a partir de um viés antropológico. Conforme Laraia (2009, p. 21): 

“O determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a 

diversidade cultural”.  Laraia (2009) permitiu-nos identificar um dos primeiros fatores que 

determinam uma cultura. Partimos, assim, do princípio de que a cultura é estabelecida a partir 

da comunicação, porém esta se transforma a partir das relações dos sujeitos, em função do 

local ao qual eles pertencem ou vivem.  

Quando falamos em espaço geográfico e cultura indígena, automaticamente 

relembramos que hoje vivemos sobre um lugar dominado por uma outra cultura. O povo que 

habitava o continente americano foi praticamente dizimado por uma cultura que se 

considerava dominante, desrespeitando a vida daqueles que já viviam nesse território, em 
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função da busca de capital em uma terra repleta de recursos naturais. A história conta suas 

histórias. 

A cultura representa a maneira que o coletivo se comunica; sua apropriação ocorre a 

partir da comunicação. Os povos indígenas brasileiros possuem diversas características que 

simbolizam sua cultura. Para Laraia (2009, p. 23): “Os xinguanos propriamente ditos 

(Kamayurá, Kalapalo, Trumai, Waurá etc.) desprezam toda a reserva de proteínas existentes 

nos grandes mamíferos, cuja caça lhes é interditada por motivos culturais, e se dedicam mais 

intensamente à pesca e caça de aves”. A maneira de viver que esses povos encontram os 

mistificam frente a culturas contemporâneas, mas, hoje, podemos tratar a cultura a partir de 

comportamentos que adotamos. Conforme Laraia (2009), alguns povos indígenas não se 

alimentam de grandes mamíferos. Na contemporaneidade, encontramos pessoas que adotam o 

vegetarianismo ou veganismo como forma alternativa de se alimentar diante de um sistema 

mercadológico que facilita a compra de produtos industrializados e produzidos em massa. 

O modo que as culturas vão sendo conhecidas fazem-nos estabelecer que elas por si se 

tornam o novo a partir do velho, porém o que discutimos aqui é a importância de trazer, de 

falar, de ouvir, de valorizar a cultura indígena dentro das escolas. A junção da metodologia da 

PEBA com a proposta de explorar a cultura indígena pode transformar o olhar do professor. 

Falamos de um olhar sensível, que o faz navegar em sua imaginação, aflorando sua 

criatividade, enquanto produz suas práticas para o ensino de artes. 

A seleção de um determinado grupo indígena brasileiro deu-se a partir da curiosidade 

que os estudantes apresentavam sobre os índios. A escolha da etnia em questão ocorreu por 

meio da comunicação, a partir da necessidade dos estudantes e do professor enquanto 

realizava seus estudos para levar propostas para as aulas. Ao adotar-se a metodologia PEBA, 

compartilha, assim, conhecimento. Ao compartilhar-se há o desejo de partilhar enquanto se 

discute circunstância para produção de conhecimento. Segundo Dias e Irwin (2013, p. 143): 

“[...] a teorização acontece no meio de comunidades de afiliação”. 

As aldeias Kalapalos encontram-se no Alto Xingu, ao nordeste do Estado de Mato 

Grosso (HERRERO; FERNANDES, 2010).  Para este estudo, conhecer a etnia Kalapalo foi 

essencial, pois, com ela, pudemos compreender que a relação cultural está ligada à essência de 
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vida como todas as outras culturas. Ao explorá-la, conhecemos e descobrimos que, como toda 

comunidade, a essência humana se faz presente em todos os contextos em que o ser humano 

está inserido. Do mesmo modo que as cidades urbanas são constituídas por ruas e praças, a 

cultura Kalapalo também possui sua disposição. 
A organização espacial da aldeia típica alto-xinguana é circular. Acompanhando a 
margem do círculo, localizam-se as construções que se constituem nas unidades 
domésticas da aldeia. De formato elíptico, essas casas são cobertas de sapé até o 
chão, com uma entrada voltada para o centro e outra para o exterior. (HERRERO; 
FERNANDES, 2010, p. 30). 
 

A etnia Kalapalo possui sua organização. Suas aldeias foram construídas a partir de 

relações de trocas de conhecimento, conhecimento orgânico, que se tornou cultural. A 

educação da cultura indígena é sempre oriunda de conhecimentos de gerações. Do mesmo 

modo que a cultura é construída, ela dá significados para todas as coisas que acontecem, a 

organização da aldeia, a distribuição das casas e a vida na comunidade, ou seja, uma educação 

informal. Segundo Gohn (2005, p.100): “A educação informal decorre de processos 

espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e representações, como é o caso 

da educação familiar”. A sociedade é, assim, uma grande organização e, nela, encontramos a 

educação; uma forma de estruturação do ensino. Gohn (2005) mostra-nos a educação 

informal, aquela que acontece diariamente em nossas vidas.  

Quando colocamos em pauta uma cultura diferente do cotidiano escolar, logo 

deparamo-nos com o diferente. Dentro da educação formal, são estabelecidos temas para 

serem trabalhados interdisciplinarmente, como a cultura indígena. Ao contrapor a cultura 

local com a cultura indígena, possibilitamos um diálogo com a comunidade, em que tanto o 

estranhamento quanto o comum poderão ser expressados. 

Por se viver em um país com diversas origens étnicas, o povo brasileiro possui 

diferentes tipos de culturas. Assim sendo, o professor precisa ser a chave de encontro com 

diferentes culturas. Além disso, sua ação deve respeitar as necessidades de cada localidade. 

Segundo Barbosa (2002, p. 32): “Reconhecemos que a arte representa a apoteose cultural de 

uma sociedade, mas reservamos um espaço bem pequeno para ela na escola”. Por esse 

motivo, ressaltamos a importância de encontros a partir de práticas que possam proporcionar 

um novo olhar sobre a sociedade. 
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Nesse sentido, precisamos questionar para discutir um possível problema de ocultação 

da cultura indígena e sua estereotipagem. Será que a cultura indígena se resume apenas a saias 

de palha e penachos? A resposta pode ser simples, porém nem sempre é explanada. A cultura 

material Kalapalo comporta uma séria de elementos; ela possui uma série de objetos (Figura 

1) produzidos artesanalmente com o objetivo utilitário e ritualístico, a saber: colares, cocares, 

braçadeiras, brincos, pingentes, enfeites, braçadeiras, jarreteiras, caneleiras, arcos e flechas, 

canoas e remos, cerâmicas, cestaria, peneiras de pescador, rodilhas, pás de virar beiju, 

abanadores, redes, pentes, cuias, esteiras, bancos, malas, objetos ritualísticos, cigarrilhas, 

máscaras, instrumentos musicais como chocalho e diferentes flautas (HERRERO; 

FERNANDES, 2010), entre tantos outros. 

 
Fig. 1. Adereços e pintura em tronco da etnia Kalapalo 

  
Fonte: Herrero e Fernandes (2010, p. 183). 

 

A etnia Kalapalo é rica em arte. Seus objetos construídos artesanalmente possibilitam 

que o professor possa promover uma série de práticas. Para Barbosa (2002, p. 37): “A história 

da arte ajuda as crianças a entender algo do lugar e tempo nos quais as obras de arte são 

situadas. Nenhuma forma de arte existe no vácuo: parte do significado de qualquer obra 

depende do entendimento do seu contexto”. Para que a proposição de uma prática pedagógica 
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possa abarcar a cultura indígena, o professor de artes pode seguir o princípio básico da leitura 

de imagem, apresentando todos os itens produzidos.  

A PEBA fez com que a cultura indígena atravessasse o professor e seus estudantes. O 

professor ao apresentar, levar o material de estudo, como livros, imagens e materiais, criou 

um ponto de complicação. Como desenvolver uma produção artística após a apreciação de 

materiais e imagens de uma determinada cultura indígena?  

A vivência: quando a cultura indígena entrou na aula 

Para pensarmos a prática, buscamos o conteúdo sobre a etnia Kalapalo. Ao propor a 

ação, codificamos que o seu desenvolvimento se daria em quatro etapas: conversa, 

contextualização, fruição e socialização.  

 
 Conversa 

 
 Nesta primeira etapa com as crianças, propomos uma conversa informal sobre a 

cultura indígena. Por meio da mediação, o professor buscou construir relações entre a arte e a 

vida, compreendendo a importância da sensibilização nesse processo (NEITZEL; 

CARVALHO, 2016). A mediação foi iniciada com a pergunta: O que você conhece sobre 

cultura indígena? As crianças puderam levantar suas observações. O professor, então, 

conceituou-a para que a conversa alcançasse outros lugares de reflexão. Foram levantadas, a 

partir daí, outras perguntas geradoras, como, por exemplo: Os índios podem usar roupas como 

as nossas? Os índios podem se apropriar de tecnologia? Os índios vivem apenas em florestas? 

Os índios vivem apenas da caça e da coleta? Você conhece algum indígena? Você já foi a 

alguma aldeia indígena? Você é descendente indígena? 

Nesse primeiro contato, pôde-se evidenciar o quanto as crianças conheciam sobre a 

temática, ficando como base apenas respostas estereotipadas sobre os índios. Quanto às 

perguntas geradoras, estas trouxeram inquietação, opiniões e julgamentos, tornando a aula em 

uma grande sala de debate. O ouvir e o conversar aconteceram. Como experiência, essa ação 

permitiu uma aproximação com as crianças, bem como compreender a realidade cultural da 

comunidade em que elas moram, dando suporte para a próxima etapa. 
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 Contextualização 
 

 A partir da leitura de imagem, foram apresentadas às crianças as imagens dos objetos 

feitos pela etnia Kalapalo, de colares a objetos ritualísticos. Foi um momento de estudo sobre 

a cultura indígena apresentado para as crianças. O olhar esteve presente e, com ele, as 

perguntas. A leitura de imagem ajudou a identificar elementos visuais básicos como as linhas, 

as formas e as cores, bem como a reflexão sobre as diferentes formas e variações que a etnia 

Kalapalo propõe em sua cultura material. 

 
 Fruição 

 
Nesta etapa, o professor da turma olhou para todo o material ali exposto e chamou 

todas as crianças e começou a desenhar. Muitas não entenderam, porém, logo, foram se 

debruçando sobre a mesa, criando imagens e explorando as linhas, as formas e as cores das 

imagens observadas. Com esse movimento, a prática partiu da exploração da arte gráfica da 

etnia Kalapalo. Todas as crianças concordaram com a ideia e receberam uma folha onde 

começaram a imprimir as imagens que surgiam em sua imaginação. As crianças, assim, 

colocaram a mão na massa, ou seja, produziram. Os materiais disponibilizados foram lápis, 

borracha, lápis de cor nas cores vermelho e preto e folhas. O padrão de arte gráfica Kalapalo 

(Figura 2) seguiu alguns princípios básicos dos elementos visuais: linhas, formas e cores.  

 
Fig. 2. Padrão de arte gráfica Kalapalo 

  
Fonte: Herrero e Fernandes (2010, p. 94). 
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A prática foi desenvolvida por meio do desenho. Foi solicitado que as crianças 

desenhassem um padrão observado de arte gráfica Kalapalo. Ao começar as suas produções, 

as crianças sentiram a necessidade de fazer novamente a observação dos padrões desenhados 

pelos indígenas, porém eles não foram mostrados novamente, pois, durante a prática, 

estabeleceu-se o critério de que as imagens seriam apresentadas apenas na contextualização. 

Dessa maneira, as crianças tiveram contato com as imagens para depois realizar a produção 

artística. O processo criativo é um conjunto de elementos, fatores e estímulos que são gerados 

a partir da sensibilização da criança de forma independente. Ostrower (2007) descreve que 

criar é basicamente dar um novo sentido. A criança, desse modo, precisou sensibilizar-se para 

fruir em sua produção. 

Durante a produção, o uso da borracha foi algo limitador, que induziu à correção, 

pressupondo que o desenho não ficou bom. Isso mostrou como as crianças estavam 

preocupadas com padrões estéticos em seu processo criativo. Por esse motivo, ao observar o 

desempenho na produção, a borracha, na maioria das vezes, era utilizada para apagar linhas e 

formas indesejadas, criando uma barreira da fruição. Os demais materiais não interferiram no 

processo criativo. Destarte, a orientação do uso dos materiais torna-se essencial para que as 

crianças os utilizem adequadamente e quando necessários. Em se tratando de crianças, a 

criatividade precisa ser estimulada, pois percebeu-se que os desafios nem sempre eram 

encarados como algo interessante pelas crianças, sendo significativa a mediação do professor.  

 
 Socialização  

 
Neste último momento do processo, as crianças comunicaram suas produções 

artísticas - um momento de apreciação estética. Aqui, conseguimos identificar a apropriação e 

a sensibilização das crianças, desde o modo de descrever sua produção até os elementos 

visuais básicos essenciais para a formação estética utilizada em seus desenhos.  

Todos os envolvidos conheceram, receberam, internalizaram, maquinaram e 

precisaram externalizar, por meio de uma produção artística, tudo que fez parte daquela 

experiência. Foram produzidos vinte e cinco desenhos. No entanto, devido ao limite de espaço 

deste artigo, foram sorteadas seis produções, apresentadas na Figura 4 a seguir. 
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Fig. 4. Seis produções artísticas realizadas pelas crianças 

 
Fonte: Acervo dos autores (2017). 

 

A partir dessas etapas realizadas dentro da prática, conseguimos propor, para essas 

crianças, um ensino de arte significativo. Elas experimentaram e pesquisaram novas maneiras 

de produzir desenhos. A tentativa de um desenho realista começa a se desconstruir a partir de 

um novo contexto, em que o fazer e o comunicar estão presentes. Para Barbosa (2002, p. 64): 

“O importante não é ensinar estética, história e crítica da arte, mas desenvolver a capacidade 

de formular hipóteses, julgar, justificar e contextualizar julgamentos acerca de imagens de 

arte”. 

Considerações finais 

A cultura indígena é pouco trabalhada em sala de aula; assim, consideramos essencial 

promover a cultura indígena dentro da escola por meio do diálogo. Conhecer etnias indígenas 

é algo importante para a formação do professor e das crianças na sua construção humana.  

A etnia Kalapalo permitiu um contato maior com uma cultura indígena. As crianças 

puderam observar a diversidade na cultura material, o que promoveu a apropriação de 

conhecimento. Elas conseguiram visualizar diversos itens e fazer associações, como potes de 

barro com panelas. Os desenhos de animais chamaram muito a atenção dos pequenos, apesar 

de a figura não representar o animal de uma maneira realista. Entretanto, as crianças 
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conseguiram desvendá-los por meio dos simples traços, os quais surgiram durante as 

produções artísticas. Assim, a simplicidade no processo ficou evidente.  

A prática desenvolvida revelou o quanto as crianças precisavam comunicar-se. Como 

a interação do professor junto às crianças ocorreu dialogicamente, elas puderam ouvir e 

discutir sobre culturas, parte necessária da educação.  

Observamos que, durante a produção artística, a borracha foi uma ferramenta que 

prejudicou o processo criativo, portanto ela pode ser um corretor estético ineficiente. Nesse 

sentido, a preocupação com o “belo” ainda é algo a ser descontruído no ensino de arte. 

Por fim, desenvolvemos uma ação que não previa ensinar a desenhar, mas sim a 

importância do processo criativo e da aprendizagem, dando ênfase na experiência que essas 

crianças se permitiram vivenciar. O conhecimento foi vivo e presente durante todas as etapas 

desenvolvidas neste estudo.  
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Resumo 
Este artigo tem a finalidade de relatar a experiência com o projeto Mulheres Extraordinárias, realizado 
em 2017, durante as aulas de Arte, tendo a participação de 3 turmas de oitavo ano, na Escola Básica 
Municipal (EBM) Prof.ª Zulma Souza da Silva em Blumenau– SC. Mulheres Extraordinárias é uma 
proposta contemporânea que visa valorizar a mulher em suas atividades cotidianas, captando estes 
momentos por meio de registro fotográfico. O Projeto levou em consideração o estudo, a identificação 
e analise de fatores históricos em obras de arte que tratam da representação da mulher.  Questões 
importantes ligadas a Lei Federal Nº 11.340 (Lei Maria da Penha), discriminação e violência contra a 
mulher incluindo fatores sociais referentes a realidade da mulher contemporânea também foram 
abordados. A culminância do projeto se deu na roda de conversa com uma psicóloga, onde 
primeiramente as estudantes puderam expressar seus anseios e posteriormente em conjunto com os 
estudantes continuaram as observações a respeito e na Exposição Fotográfica – Mulheres 
Extraordinárias realizada na escola, onde a comunidade pode apreciar as fotografias produzidas 
pelos(as) estudantes. Porém, muito além de apreciar as fotografias produzidas pelos(as) estudantes a 
comunidade pôde identificar-se nas mesmas, vivenciando o registro de suas próprias atividades 
cotidianas. Para os(as) estudantes a produção fotográfica ampliou e ressignificou seus olhares para 
aquelas personagens que fazem parte do seu dia a dia. 
Palavras-chave: Arte. Identidade. Fotografia. 

Introdução 

O projeto Mulheres Extraordinárias foi realizado em 2017, na Escola Básica 

Municipal Prof.ª Zulma Souza da Silva, na cidade de Blumenau /SC. Desenvolvido entre os 

meses de março a junho, envolveu aproximadamente 105 alunos, de 3 turmas de oitavos anos, 

sendo 2 turmas no período matutino e 1 período vespertino.  

A ideia do projeto surgiu a partir de percepções e problematizações relacionadas ao 

cotidiano da mulher contemporânea citadas e vivenciadas por algumas alunas, dentro e fora 

da sala de aula. Diante das problematizações citadas e encontradas pelas estudantes destacam-

se padrões de beleza pré-estabelecidos pela sociedade de consumo, a mulher como 

produto/objeto de desejo, conceitos históricos pactuados pela sociedade em relação ao 

                                                
1 Professora efetiva na Rede Pública Municipal de Blumenau/SC. Licenciatura em Artes Visuais pela 
Universidade Regional de Blumenau – FURB. Especialização no Ensino de Artes: Técnicas e Procedimentos 
pela Universidade Candido Mendes/ RJ
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comportamento da mulher, desde a rotina exaustiva de “mulheres reais” que na tentativa de 

vencer a agenda do dia a dia desdobram-se em dezenas e é neste momento que a percepção do 

título do projeto se faz presente.  

A inquietação citada pelas estudantes em relação a mulher como produto/objeto de 

desejo e padrões de beleza pré-estabelecidos pela sociedade de consumo é perceptível em 

alguns comportamentos entre as próprias estudantes no ambiente escolar. Influenciadas por 

esses aspectos projetarão em muitos casos o futuro conforme mencionado por Costa:  

 
Este mundo fantasioso que a mídia vende, repleto de pessoas lindas com corpos 
perfeitos, absolutamente bem-sucedidas em seus trabalhos e na vida pessoal, passa a 
ser o projeto de vida de um sem-número de mulheres. Elas perseguem esse modelo, 
não conseguem tê-lo, entram em depressão, e não percebem que o melhor é ir atrás 
do próprio projeto de vida, de sua história pessoal. E não perseguir o script da moda. 
(COSTA, 2004, p.19 e 20) 

 

Portanto, fatores como estes mais uma vez evidenciam que a relação da construção 

da identidade se dá por meio das influências mútuas dos indivíduos com o meio social de 

convívio ou ao meio em que é exposto. Por exemplo, a autoimagem, também construída a 

partir das relações estabelecidas nos grupos em que o (a) estudante convive.  

Em função disto, sendo a escola um universo social díspar em relação ao ambiente 

familiar, possibilita novas interações, expandindo desta maneira seus conhecimentos a 

respeito de si e dos outros. É neste ambiente, farto em interações, que as estudantes poderão 

encontrar acolhida as suas particularidades, reconhecimento das diversidades, aceitando-as e 

respeitando-as, ao mesmo tempo em que coopera para a elaboração da unidade coletiva, 

beneficia a estruturação da identidade, bem como de uma autoimagem positiva.  

Alguns autores reforçam a ideia dentro das vivências no ambiente escolar da relação 

do ensino da arte com o desenvolvimento da identidade do indivíduo, conforme afirma Fusari 

e Ferraz quando: 

 
A Educação através da Arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que 
busca a constituição de um ser humano completo, total (...). Valorizando no ser 
humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua 
consciência individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (2001, p.19) 
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Foi neste intuito de “despertamento de consciência individual” que o projeto propôs 

dentro da disciplina de Artes a contextualização em relação a valorização da mulher em suas 

atividades cotidianas, permitindo desde um passeio histórico entre diversas obras de artes a 

diálogos atrelados a valores internos na tentativa de resgatar a identidade de alunos e alunas. 

Segundo Costa falar de valores internos hoje passa até a ser curioso. Quase ninguém comenta 

sobre a importância dos valores humanos, e de como eles é que podem, sim, revolucionar a 

vida de uma pessoa. O crescimento que se tem quando isso acontece é fabuloso. (2004, p.20) 

 

Lugar de mulher é... Leitura de imagens – a caminho da reflexão.  
Na busca pela sensibilização do olhar, de perceber o que está por trás das manifestações 

visuais observamos diversificadas obras de arte em tempo e conceitos na tentativa de “alfabetizar” os 

(as) estudantes para tal reflexão conforme menciona Barbosa (1998, p.138). Reforçando essa opinião 

Fusari e Ferraz, afirmam que o ato de ver ao ser aprimorado permite-nos observar melhor o mundo, o 

ambiente, a natureza. Um bom observador, investigando detalhes, encontrará particularidades que 

poderão enriquecê-lo. (p.79, 2001). 
Embora o projeto tenha iniciado pela leitura de imagem, esta não foi a única abordagem 

utilizada. Pautado em três vertentes: o fazer artístico, a leitura da imagem (obra de arte) e a 

contextualização da arte, denominada “Proposta Triangular” (BARBOSA, 1998) envolve o processo 

de ensino da arte segundo Ana Mae Barbosa (1991, p. 10) onde “O que a arte na escola principalmente 

pretende é formar o conhecedor, fruídor e decodificador da obra de arte (...)”. 

Inicialmente a leitura de imagens de obras de arte com a temática de mulheres em 

diferentes contextos históricos nortearam os questionamentos. Entre as obras de arte 

apreciadas podemos destacar Mona Lisa ou La Gioconda (1503) do artista Leonardo da Vinci 

(Fig.1), As três idades da Mulher (1905) de Gustav Klimt (Fig. 2), Senhora com criança (1943) Lasar 

Segall (Fig. 3), e Ghost (2007), Kader Attia (Fig. 4). 
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Fig. 1. Obra Mona Lisa ou La Gioconda (1503) do artista Leonardo da Vinci 
 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 

 
Fig. 2. Obra As três idades da Mulher (1905) de Gustav Klimt 

 

 
Fonte: http://percebersentirconhecer.blogspot.com.br/2011/06/as-tres-idades-da-mulher-gustav-klimt.html  

 
Fig. 3. Senhora com criança (1943) Lasar Segall 
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Fonte: https://www.catalogodasartes.com.br/Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtista=316 

 
Fig. 4. Ghost (2007), Kader Attia 

 

 
Fonte: http://www.saatchigallery.com/artists/kader_attia.htm 

 

As obras da artista Panmela Castro do projeto “Graffiti pelo Fim da Violência Doméstica” e 

registros do blog “Beleza sem tamanho.com” administrado pela fundadora Kalli Fonseca também 

foram inseridos nestas leituras de imagens. Panmela Castro busca através do Grafite a conscientização 

da violência contra a mulher. Já Kalli Fonseca aborda no blog questionamentos acerca dos padrões de 

beleza inseridos pela sociedade e pelas indústrias. 

Apreciações de produções cinematográficas contribuíram ainda mais para as reflexões e 

debates realizados. O Curta-metragem Vida Maria, lançado no ano de 2006, produzido pelo animador 

gráfico Márcio Ramos e o filme As Sufragistas, lançado em 2015 com direção de Sarah Gavron, 

ambos trazem à tona perspectivas pré-lançadas em relação as mulheres, como lugares de ocupação e 

direitos negados. 

 

Elas estão aqui!  Reflexões e o fazer – fotografias produzidas 

Após as leituras de imagens e reflexões os (as) estudantes foram orientados a produção 

fotográfica, norteada por alguns critérios específicos. As fotografias deveriam ser realizadas em preto 
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e branco, personagens femininos deveriam ser as protagonistas, os registros fotográficos deveriam 

capta-las em atividades do cotidiano e as fotografias deveriam ser enviadas para um grupo de mídia 

social criado anteriormente em sala de aula incluindo todos os alunos (as), cada aluno deveria (a) 

solicitar o preenchimento da autorização do uso de imagem a cada personagem fotografada. Os (as) 

estudantes obtiveram um tempo hábil de mais ou menos uma semana para envio das produções. Vale 

ressaltar a adesão de 95% dos estudantes na produção fotográfica. 

As fotografias enviadas dentro do prazo estipulado para o grupo de mídia social, foram 

observadas e analisadas coletivamente em sala de aula. Aspectos e questões envolvendo o momento 

do registro fotográfico foram levantados. Alguns depoimentos dos (as) próprios (as) estudantes 

mencionaram a profunda reflexão acerca das fotografias produzidas:  “nunca havia percebido o 

trabalho árduo que minha mãe realiza naquela máquina, em um ambiente onde a maioria é homens. 

Até sei aonde ela trabalha, mas não tinha noção da importância” citou um dos adolescentes após ter 

fotografado a mãe dentro da fábrica aonde é funcionária, em um setor de predominância masculina. 

Uma das alunas ressalta “minha mãe estava amamentado enquanto fazia artesanato”.  Outro cita 

“nossa minha mãe faz muita coisa dentro daquela casa, ela não para! ”, referindo-se ao trabalho 

doméstico registrado na fotografia. Aliás tema recorrente em mais de 80% das fotografias.   

Curiosamente a representação do trabalho doméstico como algo sem perspectiva e rotineiro 

visualizada em Vida Maria é presenciada em grande número nas fotografias feitas pelo (as) alunos (as) 

fazendo jus mais uma vez ao chavão a Vida imita a arte ou a arte imita a Vida (Fig. 5). 
Fig. 5. Detalhe fotografias produzidas pelos alunos (as). Evidencia do trabalho doméstico 

 
Fonte: Helen Rose L.R. de Souza 
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Segundo Simone de Beauvoir apud Machado e Lima (2012, p.21) 

 
Poucas tarefas se parecem mais com a tortura de Sísifo além dos afazeres 
domésticos, com a sua interminável repetição: a limpeza torna-se suja, a sujeira é 
feito limpa, dia após dia. E além de cansativo e interminável, o trabalho doméstico é 
sempre associado a algo sem sentido e sem refinamento produtivo e intelectual.  

 
As fotografias após serem observadas foram reveladas em papel fotográfico, impressas em 

tamanhos 10x15cm, organizadas esteticamente sobre um suporte retangular branco dando origem a 

Exposição Fotográfica “Mulheres Extraordinárias” (Fig.6 e 7) exposta no ambiente escolar. Durante a 

exposição a comunidade pode apreciar as fotografias produzidas pelos(as) estudantes e além de 

apreciar os registros fotográficos a comunidade pôde identificar-se nos mesmos, refletindo e 

vivenciando o registro de suas próprias atividades cotidianas. Portanto, para os (as) estudantes a 

produção fotográfica ampliou e ressignificou seus olhares para aquelas personagens que fazem parte 

do seu dia a dia, citados nos depoimentos anteriormente. 
  

Fig. 6. Fotografia da organização estética “Exposição fotográfica- Mulheres Extraordinárias” 
 

 
Fonte: Helen Rose L.R. de Souza 

 
Fig. 7. “Exposição fotográfica- Mulheres Extraordinárias” exposta em outro local do ambiente escolar. 

 

 
Fonte: Helen Rose L.R. de Souza 
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Entre Elas e Eles – Ponderações na roda de conversa com a psicóloga  
 

Costa afirma que “Essas mulheres desconhecem a sua necessidade de reconhecimento 

interno e sua beleza interior” (2004, p. 21), partindo deste princípio a roda de conversas com a 

Psicóloga Eliane Marli Halla foi organizada inicialmente em um ambiente reservado e 

preparado somente para Elas (Fig.8 e 9). Possibilitando a reflexão e o reconhecimento 

próprio.  Pois, ainda segundo Costa: 
Quando a pessoa se conhece e se apropria da sua história de vida, ela corre atrás dos 
seus sonhos e tem muito mais chances de ser feliz. Do outro jeito, sendo um clone 
apagado e mal produzido de um modelo vendido em grande escala, as chances de 
crescimento pessoal são muito pequenas. Ficam atreladas aos objetivos do outro, e 
não aos dela. E não dá para ser feliz querendo ser igualzinha à modelo ou à atriz 
global. A beleza acaba sendo apenas externa e não aflora do interior. (2004, p. 20) 
 

Fig. 8 e 9. Roda de conversas com a psicóloga. Ambiente preparado para elas. 
 

 
Fonte: Helen Rose L.R. de Souza 

 
 

 
Foto: Helen Rose L.R. de Souza 
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Juntando-se a nós posteriormente os meninos (Fig. 10), a roda de conversas abordou de 

maneira natural assuntos como violência contra a mulher relacionando a Lei Federal Nº 11.340 (Lei 

Maria da Penha) e padrões estéticos estabelecidos entre outros conceitos que se tornassem necessário 

no momento. A Lei Maria da Penha já havia sido colocada em pauta atrelada a leitura de imagens de 

obras da artista   Panmela Castro com o tema o grafite na defesa da mulher. 

 
Fig. 10. Roda de conversas com a psicóloga. Elas e Eles. 

 

 
Foto: Helen Rose L.R. de Souza 

 

O momento proporcionado com a roda de conversas gerou experiências maduras entre os 

alunos inclusive quando uma aluna em uma das turmas, solicitou um espaço de tempo da aula para a 

leitura de uma carta. A aluna não é natural da cidade, porém reside já algum tempo na região, mas não 

o suficiente para quebrar as barreiras oriundas de uma colonização alemã. Ela sofre de depressão e 

sentiu-se desde a roda de conversas encorajada a ler a carta para os (as) colegas. Na carta a aluna 

menciona o fato de ver os colegas como cópias de um padrão pré-estabelecido, buscando cada vez 

mais se enquadrar em um padrão que muitos não compreendem. Citou também o fato de ser 

incomodada por alguns pela função de não se “encaixar” no modelo. Ela relata como é lutar contra a 

depressão e diz não se sentir envergonhada em assumir isto. Ao final da leitura da carta a turma está 

completamente atônita, sem pestanejar. Alguns se levantam e vem dar o suporte necessário a colega. 

Fatores como este vem de encontro ao que afirma Barbosa, em relação a arte na construção e 

mudança do indivíduo. 

 
A arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante 
instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio 
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da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do 
meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a 
realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que 
foi analisada. (2003 pg.18). 
 
 

Considerações finais  

Questões trabalhistas, direitos, afeto e poder em relação a mulher são alguns dos temas que 

precisam e devem continuar sendo discutidos com a sociedade. O projeto permitiu de maneira natural 

que apenas alguns conceitos fossem colocados em pauta. É perceptível em nosso país os resquícios 

históricos que envolvem a escravidão e o machismo. No entanto, nestes momentos de transição a 

arte contribuiu de forma efetiva na formação da identidade através de sua relação corpórea e 

com a gama de conceitos trazidos em sua contemporaneidade. 

Integrarão o novo conhecimento com o que já possuíam anteriormente, construindo 

uma nova totalidade concreta, unindo o cotidiano e o científico, elaborando e expressando a 

nova síntese a que chegaram.  
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NOTAS SOBRE EIXOS METODOLÓGICOS PARA DANÇARELAR  
 

Fernanda de Souza Almeida1 (UFG) 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
Resumo 
Este artigo tem como objetivos: a) apresentar à comunidade acadêmica as ações da 1ª edição do 
projeto de extensão Dançarelando; b) indicar alguns eixos metodológicos utilizados para abordar a 
dança com a infância; c) apontar possíveis desdobramentos e mudanças teóricas; e d) contribuir com a 
formação de ludo-arte-educadores em Dança. A partir de um relato de experiência, revelou-se que a 
abordagem histórico-cultural, fundamentada principalmente pelos estudos de Vigotski (1999, 2004), 
favoreceu planejar e ofertar a dança com a pequenada, estabelecendo conexões com o lúdico e às 
múltiplas linguagens. Valendo-se de reuniões semanais de estudo e experimentação, bem como da 
avaliação processual e registros em diários de campo, notou-se os pequenos sentindo seus corpos, 
descobrindo movimentos, interagindo com colegas, conhecendo culturas e criando suas danças. 
Destaca-se que, a abordagem histórico-cultural é um interessante caminho para oportunizar esta 
linguagem artística na escola; contudo, tem-se sentido a necessidade de expandir tais pensamentos, 
revisitar concepções e dialogar com autores e discussões mais atuais no campo da educação, infância e 
da arte; especialmente, no que tangem a sociologia da infância, pedagogias descolonizadoras e a 
ecologia do saber. Mudanças de concepções que estão se assumindo e se desenhado no projeto de 
doutoramento da autora, provocando sua “desobediência epistêmica”. 
Palavras-chave: Dança e educação infantil. Princípios metodológicos. Formação de Professores. 

A partir de agora fica autorizada a invenção, a descoberta e a bagunça 

Dançarelando... Dançarelar... Gente miúda em terra da fantasia, borboleteando na 

escola. Na escola? Mas e o corpo, a ordem e a produção? Ora! São subvertidas, assim como a 

lógica imaginativa das crianças faz com o mundo adulto. Outro modo de ver, perceber, sentir. 

Outra subjetividade, outra ludicidade. Apenas diferente! Um convite à surpresa, ao inusitado, 

ao imprevisto e ao caos. Especialmente quando esses corpos são chamados a descobrir 

movimentos, expressões e abstrações. Aí ninguém segura! E, quem mesmo quer segurar? A 

gente almeja arrumar de maneiras diferentes, de construir outros sentidos, de se (re)inventar. 

E, nesse desejo aficionado de (con)fabular com a pequenada, germinou o projeto de 

extensão Dançarelando, abrigado debaixo do projeto de pesquisa Dançarelando: a práxis 

artístico-educativa em dança com crianças (2016-2018), vinculado à licenciatura em Dança da  

UFG e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa no 51819415.6.0000.5083. 

                                                 
1 Mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Docente do curso de licenciatura em Dança da UFG. 
Membro-pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22 e líder do Grupo de Pesquisa em 
Dança: Arte, Educação e Infância (GPDAEI). Coordenadora do projeto de extensão Dançarelando e do projeto 
de Pesquisa Dançarelando: a práxis artístico-educativa em dança com crianças. E-mail: fefalmeida@gmail.com 
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Tal projeto de pesquisa guarda-chuva, tem buscado investigar caminhos de propor a 

dança no ambiente educacional formal e não-formal da cidade de Goiânia, com crianças entre 

0 e 10 anos de idade e verificar suas reverberações na profissionalidade docente. 

Nesse contexto, o projeto de extensão Dançarelando nasceu com o objetivo de 

oferecer vivências em dança com crianças em instituições de educação infantil, almejando 

despertar na pequenada o interesse por essa linguagem artística como uma possibilidade de 

descoberta, exploração, criação e jogo com o seu corpo e com o do colega, bem como de 

novas formas de movimentação e expressão. Uma dança alicerçada nos elementos que a 

compõem: ações corporais (rolar, saltar, girar, torcer), peso, apoios, eixos, espaços, tempos, 

corpo todo, suas partes e sensações (LABAN, 1978, 1990 e ALMEIDA, 2016); em estreita 

conexão com a ampliação do conhecimento de si, do outro e do mundo. 

A 1ª edição do Dançarelando aconteceu ao longo de 2016 e foi recebido pelo 

Departamento de Educação Infantil (DEI) da escola de aplicação (CEPAE) da UFG, com uma 

proposta pedagógica baseada na abordagem histórico-cultural fundamentada, principalmente, 

nos estudos de Vigotski. Contudo, uma peculiaridade chamou a atenção: na rotina diária havia 

um tempo destinado à atividade coletiva, na qual todas as crianças, com seus educadores, se 

reuniam para participar da mesma vivência, de aproximadamente 50 minutos. Tal momento, 

almejava a interação e a troca de experiências intergeracionais. E, a dança se posicionaria 

aqui, uma vez por semana, atuando com 40 pequenos, entre 4 meses e 5 anos de idade. 

Com isso, foram selecionadas duas graduandas bolsistas e uma voluntária, além da 

coordenadora do projeto (autora deste artigo), para mediar as vivências em dança. Desse 

modo, a partir da necessidade de nos prepararmos para tal ação, somada a duas orientações de 

monografias e uma iniciação científica, em andamento, que pesquisavam os pequenos; o 

Grupo de Pesquisa em Dança: Arte, Educação e Infância (GPDAEI), foi formado. Com 

reuniões uma vez por semana, para leitura, discussão e experimentação corporal das vivências 

que seriam oferecidas às crianças, começamos a elencar/construir os eixos metodológicos 

basilares que norteariam nossas intervenções artísticas em dança com os pequenos. 

Nesse sentido, este artigo, com caráter de relato de experiência, busca: a) apresentar à 

comunidade acadêmica as ações da 1ª edição do projeto Dançarelando; b) indicar alguns eixos 

metodológicos utilizados para abordar a dança com a infância; c) apontar possíveis desdobra- 
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mentos e mudanças teóricas; d) contribuir com a formação do ludo-arte-educador em Dança. 

Tal escrito, se faz relevante, uma vez que, Goiânia é uma cidade jovem, com 84 anos 

de fundação e uma 1ª iniciativa pública de creche municipal, na década de 70. Nesta recente 

história de expansão das instituições que atendem aos pequenos, cursos superiores e pesquisas 

na área, a dança é reconhecida na Proposta Político-Pedagógica (PPP) Infâncias e Crianças 

em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de Educação de 

Goiânia, de 2014, como uma das linguagens da infância que “englobam infinitas 

possibilidades para o desenvolvimento da sensibilidade por meio de suas variadas formas de 

expressão” (GOIÂNIA, 2014, p.66).  

Segundo o documento, as linguagens são conhecimentos e formas de ser e estar no 

mundo e, um trabalho com a arte, “perspectivando a educação estética, deve romper com o 

espontaneísmo e ser planejado, considerando a necessidade e os desejos das crianças, bem 

como a ampliação e diversificação do patrimônio artístico cultural” (GOIÂNIA, 2014, p.78). 

A esse respeito, é interessante que os profissionais abordem as manifestações artísticas em 

suas variadas formas de expressão, valorizando a criação e a apreciação. Um ato de expansão 

da criticidade, da criatividade, do conviver, do brincar e da sensibilidade dos envolvidos. 

Apesar de tal destaque, a palavra dança aparece poucas vezes no PPP, sem aprofunda-

mentos e, desta forma, sua inserção na escola acaba apresentando práticas multiconceituais e 

multifacetadas. Fatos esses, diagnosticados na pesquisa Dança e infância: em cena os Centros 

Municipais de Educação Infantil da cidade de Goiânia (ALMEIDA, COELHO e SÁ, 2017), 

que mostrou que a dança está presente nos CMEIs, mas, em sua maioria, como suporte para 

outras aprendizagens e vinculadas aos brinquedos cantados, musicalização e reprodução das 

letras das músicas. Em outros casos, a dança apresenta, apenas, o caráter de ensino de passos 

e produções para as festividades, o que vai de encontro ao documento municipal. 

Tais iniciativas não  podem  ser desvalorizadas e revelam a abrangência de uma área. 

Todavia, a dança como arte, com elementos próprios, metodologias e processos de criação, 

ainda está pouco presente nos universos educacionais formais investigados. Desta forma, a 

socialização de experiência prática pode contribuir com a formação docente e com a melhoria 

da educação da infância, especialmente, em relação à arte. 

Ademais, em muitos locais, as ações em dança que escapam ao padrão e  que  deixam 
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priorizar o passo, a coreografia e a repetição, são vistas pela comunidade escolar como 

desordem e falta de disciplina. Desse modo, o professor se questiona sobre como organizar 

tais espaços/momentos para privilegiar a criatividade, a descoberta e a invenção, sem que se 

torne um laissez-faire ou um cerceamento de corpos. Nesse sentido, o Dançarelando tem 

adentrado nas escolas infantis para tentar compartilhar algumas possibilidades de mediação da 

dança por meio de uma bagunça organizada.  

Por fim, temos presenciado a franca expansão de iniciativas inovadoras e sensíveis em 

dança com os pequenos, assim como, a crescente publicação acadêmica neste tema. 

Entretanto, no levantamento realizado por Andrade (2016) sobre o estado do conhecimento 

desse assunto, identificou-se que todas as publicações encontradas, no que tangem 

movimento/dança e educação infantil, apenas 24% eram em dança propriamente dita. A 

maioria encontra-se na educação física, e um número menor, discute os aspectos da arte e os 

elementos da dança como área de conhecimento. Quantidade incipiente para a demanda do 

vasto e multicultural território brasileiro. Outro aspecto que este artigo pretende colaborar. 

Bagunça aos olhos de quem? Pilares para a exploração do movimento 

Dançarelando traz em sua bagagem, um tempo significativo de atuação da 

coordenadora, no chão da escola, somado à participação em grupos de pesquisa, o 

acompanhamento de outros projetos de extensão e o desenvolvimento de uma pesquisa-ação 

na dissertação de mestrado, com um projeto piloto, nesse tema. 

Nesse contexto, alguns princípios metodológicos de mediação da dança com os 

pequenos que já haviam sido elencados, a partir desse momento, foram chamados à revisão, 

aprofundamento e expansão. Na investigação de mestrado, Almeida (2013) identificou os 

seguintes elementos da dança com a educação infantil:  

- Corpo:  ações corporais, corpo em deslocamento e imobilidade, ênfase nas partes do corpo, 

liderar o movimento com uma parte do corpo, partes em contato, contato improvisação e 

estrutura corporal. 

- Movimento expressivo: peso, tônus, apoios, equilíbrio e postura. 

- Espaço: espaço amplo, espaço social, cinesfera, progressão no espaço, níveis, planos, 

tensões espaciais, projeção, distância, forma e direções. 
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- Ritmo: tempo e percepção rítmica. 

Elementos estes, concebidos de maneira una, sem fragmentação que, no Dançarelando, 

emergiram de uma maneira mais articulada ainda, em comparação à pesquisa de mestrado.  

Ressalto que, um ponto identificado ao final da dissertação foi a necessidade de 

dedicar maior tempo na exploração das ações corporais. As ações corporais são conteúdos 

teórico-práticos específicos da dança e remetem à todo ato do corpo; acontecimento físico, 

intelectual e emocional que produz alteração na posição corporal ou de partes. Ato que dura 

um tempo, dialoga com o espaço, emprega algum peso e determinada fluência (LIMA, 2009).  

Sob tal aspecto, houve um desejo prévio, para a 1ª edição do Dançarelando, de 

enfatizar as ações corporais, ampliando as possibilidades das crianças de andar, girar, saltar, 

parar, torcer, rolar, encolher, entre tantos outros movimentos e suas combinações. 

Além dos elementos da dança, a dissertação apontou os pressupostos de abordagem 

dessa linguagem artística: sujeito sociohistóricocultural, noção do corpo, estruturação 

espacial, diferenciação eu-outro, interação social, jogo, improvisação e apreciação estética 

(AUTORA, 2016). Tais pressupostos, foram firmados a partir dos estudos de Wallon (1941, 

1975) e seus interlocutores brasileiros tais como Mahoney e Almeida (2004 e 2009). Contudo, 

o DEI pauta-se prioritariamente em Vigotski e, apesar de ambos comporem a abordagem 

histórico-cultural e dialogarem com o materialismo dialético, possuem visões distintas.  

Frente a tais exigências, a equipe proponente do projeto dedicou-se ao estudo de 

recortes das concepções centrais de Vigotski, buscando convergências com a dança. Nos 

pautamos, particularmente, pelas atualizações propostas por Prestes (2010), que buscou uma 

tradução dos conceitos recorrentes de uma forma mais integrada ao contexto histórico, 

econômico, social e cultural vivido pelo teórico, oferecendo um novo olhar às concepções. 

Os pensamentos de Vigotski apresentam uma articulação profunda entre as dimensões 

biológicas e as relações sociais do indivíduo. Nessa visão, o cérebro é o suporte do 

funcionamento das funções superiores: funções específicas dos seres humanos de pensar o 

mundo, tais como: abstração, imaginação, simbolismo, fala, entre outros. E, é através das 

relações sociais e culturais, que a plasticidade deste órgão é provocada, mediada pelos signos. 

 Para Vigotski (1999) mediação é o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação, que deixa então, de ser direta e passa a ser mediada por esse 
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elemento. Os elementos intermediários podem ser diversos, entretanto, Vigotski destaca os 

objetos e os signos da linguagem, que favorecem o processo de interação, de construção do 

pensamento, da identidade e o desenvolvimento do ser.  

Nesse sentido, o papel da interação criança-objeto, criança-criança, criança-adulto, em 

especial o docente como um mediador das relações entre criança-mundo e criança-patrimônio 

cultural da humanidade - em diálogo com os conhecimentos prévios, curiosidades e interesses 

infantis e influência do meio -, são essenciais aos processos educacionais (PRESTES, 2010). 

Desse modo, as ações do Dançarelando basearam-se em tais fundamentos e buscaram 

favorecer o encontro entre crianças da mesma idade, de idades diferentes e com os 

educadores, num processo de mediação dos signos (ou elementos) da dança. 

 Outros dois conceitos centrais na abordagem histórico-cultural e que se relacionam 

com a mediação e a interação são: Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento 

Proximal que, segundo Prestes (2010) seria mais preciso chamá-las de Zona de Desenvolvi-

mento Atual e Zona de Desenvolvimento Iminente, já que, as duas primeiras traduções são 

equivocadas. A primeira, refere-se às funções que o indivíduo realiza sozinho e a segunda, às 

ainda não amadurecidas, mas que encontram-se em estado embrionário (VIGOTSKI, 2004).  

Tal amadurecimento, é impulsionado pela mediação de alguém mais experiente ou de 

uma situação que provoque o indivíduo agir à frente do comportamento que costuma 

apresentar, no caso da educação, o papel docente. Uma dessas situações que alavanca o 

crescimento, atuando diretamente na zona de desenvolvimento iminente, é o faz de conta, 

uma vez que, estimula a criança a experimentar ações que cotidianamente não realiza, como 

imitar uma lagarta rastejando ou um caracol enrolando. Essa potência de ampliação do 

repertório de movimentos e de contato com o outro e o meio por meio da imaginação e da 

fantasia, também foi intensamente explorada nas intervenções do Dançarelando, almejando 

acessar o universo lúdico e nos aproximar da realidade infantil. 

Ademais, o faz de conta, também chamado de jogo de papéis, demonstra que a ação da 

criança, numa situação imaginária, a ensina a dirigir seu comportamento, não somente pela 

percepção imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também, pelo 

significado que ela tem (VIGOTSKI, 1999). Nesse sentido, Almeida (2013) afirma que,  
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através do faz-de-conta as crianças mudam o significado das coisas, tratam objetos 
inanimados como animados, representam personagens ou animais por meio de gestos, 
posturas, expressões e verbalizações. Isso contribui para o processo de apropriação de 
signos sociais, reconhecimento da função comunicativa do corpo e desenvolvimento 
da linguagem, fatores significativos para a apropriação da dança (2013, p. 47). 
 

A esse respeito, utilizamos algumas contações de história, poesias, vídeos, desenhos e 

imagens para provocar a pesquisa de movimentos, aliada ao prazer de dançar. Essa integração 

de linguagens, tornou-se outro eixo metodológico do Dançarelando, atravessado pela 

representação, abstração e a imitação. 

Ao imitar, os pequenos internalizam as informações que foram transmitidas e/ou 

observadas, reelaboram e recriam, emergindo aqui uma nova identidade. Com isso, a imitação 

nunca é uma cópia pura, revelando os aspectos subjetivos desse processo (VIGOTSKI, 1999). 

Nesse sentido, o projeto buscou aproveitar as movimentações já presentes nos corpos dos 

pequenos, sem o intuito de somente imitar o animal, mas, com a finalidade reelaborá-lo à sua 

maneira de forma criativa, para então, se lançar às descobertas. Como exemplo, apresentamos 

possibilidades do abrir e fechar inspirada nas asas da borboleta e, incentivamos a descoberta 

de outras partes do corpo que também poderiam abrir e fechar, transformando-se em dança. 

Por fim, mais dois conceitos destacados da abordagem histórico-cultural, foram o de 

identidade e autonomia. Ambos, provêm do processo de autoconhecimento e da percepção do 

outro, possibilitando a construção das noções de limitação e potencialidade de si (ALMEIDA, 

2013). Tais concepções, podem ser estimuladas por meio de vivências em dança que 

favoreçam o encontro com o outro e consigo, por meio da consciência do corpo, suas 

percepções e o aguçamento dos sentidos. Aspectos também abrangidos no projeto, uma vez 

que, nos massageamos com sementes, flores de algodão, dançamos pelo estímulo visual de 

uma folha e caule, e pairamos no ar com o cheiro da lavanda. 

Nesse contexto, mediação, interação, faz de conta, abstração, imaginação, imitação, 

representação, sentidos, sensações, percepções, signos, cultura e contexto, foram os termos 

destacados como centrais nas intervenções da 1ª edição do Dançarelando, respeitando a 

Proposta Pedagógica do DEI. Conceitos estes, complexos, que se permeiam e se conectam a 

tantos outros nas teorias de Vigotski e de seu grupo de estudos e atualizadores. 

E, a partir das leituras sobre a abordagem histórico-cultural a reflexão sobre aproxima- 
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ções com a dança e a experimentação corporal de tais conexões, o diagrama a seguir foi 

elaborado para fundamentar nossas ações: 
 

Fig. 1. Conexões entre os conceitos centrais dos estudos de Vigotski 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fonte: A autora. 

 
Tendo-o como base, formulamos um roteiro de observação participante, almejando 

apreender os interesses e curiosidades das crianças, bem como as influências do meio. Foram 

4 terças feiras, do mês de abril, de imersão no cotidiano infantil. Participávamos da chegada, 

roda de conversa, atividades por agrupamento, lanche, atividade coletiva, banho e o brincar. 

Prestávamos atenção aos comentários, perguntas, temas de brincadeiras, relações e ações. 

Com isso, notamos nos pequenos, um interesse pelos elementos da natureza, como:  

terra, flores, plantas, insetos, passarinhos e macacos; regado de faz de conta. Isso, somado às 

influências do meio e às atividades despertadas pelas professoras envolvendo: identidade, 

corpo, crescimento, idades, semelhanças e diferenças, horta, músicas, cores, livros e poesias. 

Tal atenção às crianças, proveio da própria teoria que os concebe como sujeitos com 

“desejos, ideias, opiniões, capacidade de decidir, criar, inventar, que se manifestam, desde 

cedo, nos seus movimentos, nas suas expressões, no seu olhar [...] e na sua fala” (FARIA e 

SALLES, 2007, p.44). Isso significa valorizar os conhecimentos que trazem de seu meio e 

considerar como atuam, reagem e (re)criam (n)os contextos em que vivem. Além disso, é 

reconhecer que são protagonistas de suas experiências e, portanto, é necessário ouvi-los, 
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observá-los e perceber o significado de suas ações e passividades, de maneira horizontalizada; 

fatos que o Dançarelando pretendeu abranger. 

Por fim, a partir de um evento que aconteceria na instituição, na semana de início do 

projeto, tendo como tema o poema As borboletas de Vinícius de Moraes, construímos uma 

teia de interesses e influências (fig. 2), na qual a dança se entremearia.  
 

Fig. 2. Teia de interesses e influências do meio        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora. 
 

Desse modo, tendo como disparador o poema supracitado, as crianças nos assistiram 

dançar inspiradas nas borboletas; depois, juntos, pintamos as cores da poesia; dançamos cada 

ação corporal dos insetos da história A primavera da lagarta de Ruth Rocha; inventamos 

outros contos; nos movimentamos ao som dos poemas A canção da flor de pimenta e Leveza, 

de Cecília Meireles; dançamos nossos desenhos; fomos pintores do corpo; brincamos tendo 

como mote a visão, o tato e o olfato; assistimos, em vídeo, o desabrochar de uma flor, para 

oferecer mais elementos para a pesquisa corporal e construir pontes mais concretas com o 

mundo real; vimos os jardins de Monet; resistimos ao ar como raízes, troncos e árvores; e 

dançamos motivados pelas 4 estações do ano. 

Além disso, contamos com a participação do músico Diego Amaral que oportunizou a 

experimentação do som e do silêncio, do grave e do agudo e do pulso. Com ele, dançamos o 

Cacuriá da formiga, o  Coco  da  lagartixa  e  o forró da Planta-bambolê”, tocamos tambor e 
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montamos uma banda de forró. 

Por fim, outro eixo metodológico intensamente explorado, foi a apreciação estética. 

Um caminho para a educação do sensível, de um olhar que compreende a diversidade de 

expressões, corpo, movimentos e culturas. 

Nesse contexto, a mediação, interação, imitação, improvisação, faz de conta, 

abstração, sensações e percepções, múltiplas linguagens, apreciação estética e elementos da 

dança, favoreceram a abordagem da dança com a pequenada. Foram eixos que estruturam as 

práticas, de modo a oferecer liberdade para a pesquisa de movimento, para a imaginação, 

criação e sensibilidade; sem com isso virar “qualquer coisa”. 

Dessa forma, Dançarelando finalizou, acompanhado, constantemente, pelo projeto 

pedagógico das professoras e pelas falas e curiosidades das crianças que nos ofereciam a linha 

para nossa costura e provocaram mudanças constantes em nos planos de ação. Um ano de 

muita arte, simbolismo, criação e, principalmente, dança.  

Outras bases, outros olhares, outros saberes: desdobramentos e rupturas. 

Ao longo do processo, ouvíamos as crianças falarem os termos corretos dos conteúdos 

em dança, construídos por meio do fazer, apreciar e conhecer; além de sempre lembrarem o 

que vivenciaram em encontros anteriores. A experiência como um todo, possibilitou observar 

os pequenos sentindo seus corpos, descobrindo movimentos, interagindo com colegas, 

conhecendo culturas e criando suas danças. Aspectos identificados por meio de uma avaliação 

processual e dos registros.  

Uma avaliação que envolveu conversas constantes com as crianças com perguntas 

sobre impressões e aprendizados e, com as professoras, ouvindo sugestões e críticas. 

Ademais, ao final de cada dia, a equipe se reunia para avaliar a ação e rever os próximos 

passos. Em seguida, registrávamos as percepções em um diário de campo, lidos por mim. 

O projeto ofereceu aos graduandos a chance de exercerem a docência acompanhados 

de um professor e pesquisador experiente, colocando-os em contato com o mundo real do 

trabalho. A iniciativa foi tão próspera que os encontros de discussão e planejamento do grupo, 

transformaram-se na disciplina Dança, criança e lúdico, compartilhando experiências com 

discentes das licenciaturas de Música, Educação Física, Pedagogia e Geografia. Um efeito 
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multiplicador e interdisciplinar, que almejou o reconhecimento da relevância da dança com a 

infância, bem como a formação de arte-ludo-educadores para desenvolver propostas sensíveis, 

criativas, autorais, significativas e diferenciadas em dança com os pequenos. 

Os docentes do DEI também se envolveram permitindo diálogos com a pedagogia e a 

visualização da dança para além de passos, coreografias e gestos para letras das músicas. 

Nesse sentido, destaco que abordagem histórico-cultural, tanto pelas mãos de Vigostki 

como de Wallon, é um interessante caminho para oferecer a dança na escola; contudo, a partir 

de anos de estudo de ambas, sentir a necessidade de expandir tais pensamentos, revisitar con-

cepções e dialogar com autores e discussões atuais no campo de educação, infância e da arte.  

A respeito do conceito de crianças, tenho buscado aprofundamentos na sociologia da 

infância que as concebem por elas próprias, e não pela visão que o adulto tem delas ou do que 

seja melhor para elas. Desse modo, são vistas como pessoas de pouca idade que produzem 

cultura, com capacidade de produção simbólica, que se constituem plenamente corpo e se 

envolvem sensorialmente com as coisas, objetos e outras pessoas, potencializado pelo sentido 

do tato (SIMÃO e ROCHA, 2007). 

Tais estudos sobre essa criança contextualizada em relação ao local e à cultura; além 

da classe, etnia, gênero, família, idade e outras condições socioeconômicas, tem me chamado 

às teorias acerca da descolonização do saber, especialmente de Miguel (2014) e Macedo et al 

(2016). Já a inteireza dessa gente miúda com suas infinitas formas de expressão (múltiplas 

linguagens não-fragmentadas), principalmente por meio de gestos e movimentos tem me 

despertado a ecologia do saber. Mudanças de concepções que estão se assumindo e se 

desenhado no meu projeto de doutoramento, provocando minha “desobediência epistêmica”. 

O projeto de extensão e cultura Dançarelando continua em 2017, em outros três 

CMEIs de Goiânia, mas agora, com desdobramentos e engatinhando em direção à essas novas 

concepções. Uma construção, ainda tímida, de uma metodologia para dançarelar. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Fernanda de Souza. Que dança é essa? Uma proposta para a educação infantil. 
Dissertação (Mestrado em Artes), Instituto de Artes – Unesp, São Paulo, 2013. 

_____. Que dança é essa? Uma proposta para a educação infantil. São Paulo: Summus, 2016. 

2320



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

_____; COELHO, Priscilla Gomes; SÁ, Andreza Lucena Minervino de. Dança e infância: 
em cena os Centros Municipais de Educação Infantil da cidade de Goiânia. Relatório de 
pesquisa. Programa de bolsa PROLICEN – UFG, 2017. 

ANDRADE, Carolina Romano de. Dança para criança: uma proposta para o ensino de 
dança voltada para a educação infantil. Tese (Doutorado em Artes), Instituto de Artes – 
Unesp, São Paulo, 2016. 

FARIA, Vitória Líbia Barreto; SALLES, Fátima Teixeira. Currículo na Educação Infantil: 
diálogo com os demais elementos da proposta pedagógica. São Paulo: Scipione, 2007.  

GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Educação. Infâncias e Crianças em Cena: por uma 
Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia. Goiânia: SME, 
DEPE, DEI, 2014. 

LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. 5. ed. São Paulo: Summus, 1978. 

______. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 

LIMA, Elaine Cristina Pereira. Que dança faz dançar a criança? Investigando as 
possibilidades da Dança-Improvisação na Educação Infantil. Dissertação (Mestrado em 
Educação Física), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2009. 

MACEDO, Elina Elias de; SANTIAGO, Flávio; SANTOS, Solange Estanislau do; FARIA, 
Ana Lúcia Goulart de Faria. Crítica Educativa (Sorocaba/SP), n. 2, p. 38-50, jul/dez.2016 

MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de (Orgs.). A constituição 
da pessoa na proposta de Henri Wallon. São Paulo: Loyola, 2004. 

MIGUEL, A. Infância e Pós-Colonialismo. Educação e Sociedade, Campinas, v. 35, nº. 128, 
p. 629-996, jul.-set., 2014. 

PRESTES, Zoia Ribeiro. Quando não é quase a mesma coisa. Análise de traduções de Lev 
Semionovitch Vigotski no Brasil. Repercussões no campo educacional. Tese (Doutorado em 
Educação), Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 

VIGOTSKI, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

______. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

______. Henri Wallon: Psicologia e Educação. 9. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009. 

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Traduzido por Cláudia Berliner. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. Publicada originalmente em 1941.  

______. Psicologia e Educação da Infância. São Paulo: Estampa, 1975. 

2321



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

O ARTE EDUCADOR E O USO DA WEB 2.0: REFLEXÕES SOBRE 

APRENDIZAGEM E AUTORIA   

                                                                           

                                                                          Vanessa Basso Perosa - UFMS1 
 

                                                                                     Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
 

Resumo 
Este presente trabalho apresenta uma reflexão sobre as diversas possibilidades e contribuições das 
ferramentas da Web 2.0 Histórias Fantásticas como subsídio no processo de ensino e aprendizagem na 
disciplina de Arte, sendo mais um recurso didático na exploração, pelos alunos, das atividades. O 
computador se transformou progressivamente em um equipamento unificador de várias mídias, 
diminuindo as fronteiras entre os suportes. A facilidade e a rapidez no acesso a informações e imagens 
também propiciam uma dinâmica diferente na relação com o conhecimento. O usuário deixou de ser 
um elemento somente passivo, passando também a produzir, gerenciar e interagir com conteúdos na 
rede, promovendo mudanças culturais e conceituais. A pesquisa procurou responder à seguinte 
pergunta em questão: a ferramenta da Web 2.0 Histórias Fantásticas pode contribuir no 
desenvolvimento da autoria no ensino e aprendizagem em Arte? Trata-se de uma pesquisa empírica e a 
coleta de dados foi feita na Escola da Rede Municipal de Ensino Major Aviador Y-Juca Pirama de 
Almeida, localizada no município de Campo Grande/MS, complementada com a observação in loco, 
dos professores, no desenvolvimento das atividades na sala de tecnologia. Foi apresentada uma 
proposta de trabalho com a utilização do site Proativa (Histórias Fantásticas) que consiste na produção 
de texto de maneira não convencional, por meio de imagens que auxiliam o aluno em suas produções e 
na sua criatividade, possibilitando a aprendizagem e autoria. 
Palavras - chave: tecnologia; ensino de Arte; recurso didático. 
 

Introdução 

Esta pesquisa pretendeu analisar e refletir sobre o uso das ferramentas da Web 2.0 

Histórias Fantásticas nas práticas pedagógicas do ensino de Arte, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em uma escola pública do município de Campo Grande, MS. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de campo através de questionário direcionado 

a alunos e professores, onde o teor da pesquisa era investigar se realmente eles estavam em 

contato com as tecnologias e se o acesso para as mesmas era facilitado, qual era o interesse 

dos professores em utilizá-los em suas aulas e a metodologia empregada para o uso dos 

mesmos. 
                                                
1Mestranda no Programa de Pós Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. Especialização em Arte Contemporânea e suas Linguagens -FUNLEC/2010. Graduação em Artes 

Visuais Licenciatura/Bacharelado – UFMS 2003/2005. E-mail: bassovane@hotmail.com. 
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Refletindo sobre o questionário e as respostas dos envolvidos sobre como alcançar 

uma qualidade escolar no que se diz respeito ao uso das ferramentas tecnológicas, bem como 

da Web 2.0 no processo de ensino e aprendizagem efetiva, surgiu um questionamento: Como 

transformar a visão desconhecida dos arte educadores e alunos perante as ferramentas da Web 

2.0? E a pergunta que norteou esta pesquisa: Os arte educadores da E.M Major Aviador Y- 

Juca Pirama utilizam recursos da Web 2.0 em sua prática pedagógica? 

Através da pesquisa foi possível refletir sobre o uso das tecnologias por parte dos 

alunos e dos professores, sobre a inserção da tecnologia na disciplina de Arte e sobre a 

inclusão digital. É importante ressaltar, que os equipamentos tecnológicos são inventados, 

reinventados e transformados com muita rapidez, e em processo contínuo, assim a pesquisa 

visou abordar e analisar as possibilidades de utilização do recurso Proativa Histórias 

Fantásticas no processo de ensino e aprendizagem, relatar e refletir sobre as experiências 

desenvolvidas e mostrar a importância dessa ferramenta como um meio de exploração pelos 

professores e alunos. 

 

A Web 2.0, o ensino e a aprendizagem 

Considerada a segunda geração de serviços online, a Web 2.0 usa a internet como uma 

grande plataforma aberta que engloba funções online anteriormente realizadas com suporte 

em softwares instalados em um computador (servidor de ambiente virtual). 

A nova geração virtual e a Web 2.0 formam um conjunto que propicia o 

desenvolvimento coletivo, dinâmico e criativo. Compreende-se assim, que toda essa 

revolução tecnológica tem grande importância para a socialização de informações e 

transformações do conhecimento.  

Com os novos recursos tecnológicos na educação, inúmeras mudanças estão 

acontecendo e, nessa perspectiva, o profissional da educação deverá ser mais criativo, 

experimentador e orientador do processo de aprendizagem, e quanto mais avança, mais se 

torna importante aprender a trabalhar com a Web 2.0. Freire (2002) enfatiza a importância de 

se estabelecer uma necessária relação entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e 

a experiência social que eles têm. Assim, esses saberes atualmente envolvem o uso de 

computadores e, em particular, das ferramentas da web 2.0. 
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O Uso da Web 2.0 como recurso didático  

O mundo atual acentua os estudos sobre tecnologias na educação como um novo 

domínio da ciência, que traz implícito os conceitos de pluralidade, inter-relação, abertura e 

intercâmbio crítico entre ideias, concepções e saberes advindos de distintas áreas de 

conhecimento e das contribuições de tecnologias, entre as quais se destacam no presente a 

Web 2.0 pelo potencial que oferece de concretizar processos de construção colaborativa de 

conhecimento. 

O uso de ambientes virtuais como suporte de processos educativos de distintos níveis e 

modalidades de ensino (presencial, à distância ou híbrida) induziu novas investigações e 

experimentos sobre a integração do computador, hipermídia e redes a contextos educativos, 

cujos resultados subsidiaram o desenvolvimento de práticas educativas e suscitaram novas 

investigações. Estes novos meios de comunicação favorecem o estabelecimento de conexões 

de pessoas de diferentes lugares, proporcionando novos conhecimentos. “Quando as crianças 

se alfabetizam em ambientes virtuais adequados de aprendizagem, computador e internet 

penetram o modo de aprender e daí não saem mais” (DEMO, 2010, pag.4). A troca de 

experiências com pessoas de diversos contextos pode ampliar a visão do aluno e oferecer 

novas referências para a sua reflexão. 

Para o sucesso na utilização da Web 2.0 na aprendizagem, buscando a autoria do 

aluno, é preciso que o professor entenda a necessidade de levar as ferramentas digitais 

presentes na vida de seu educando para dentro da sala de aula, conforme cita Demo (2009, p. 

77):  
Tecnologicamente correta é a pedagogia que assume o desafio de integração com as 
novas tecnologias, não para nelas se afogar, mas para renascer. [...] as novas 
tecnologias são igualmente alfabetização, sem falar que a relação entre ser humano e 
tecnologia não apenas é instrumental, mas igualmente essencial. 

 
O uso da Web 2.0 potencializa não só a conexão e o acesso instantâneo a informações, 

mas, sobretudo, a participação e a coautoria. 

 

O arte educador como mediador na construção do conhecimento 

O computador é um importante instrumento pedagógico e, por ser uma máquina que 

desperta o interesse do aluno, torna-se um aliado no processo educativo. Estamos cercados de 
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tecnologia, o sociólogo Laymert Garcia dos Santos (2003, p.10) defende que a nossa 

experiência e o ritmo de nossa existência é crescentemente mediado pela tecnologia e afirma 

que “o acesso à tecnologia é tão vital que hoje a inclusão social e a própria sobrevivência 

passam obrigatoriamente pela capacidade que indivíduos e populações têm de se inserir no 

mundo das máquinas”. Ele refere-se à propagação dos recursos tecnológicos na cultura 

contemporânea, em que atualmente é difícil alguém ficar de fora, nem mesmo aquele que 

prefere ser excluído do processo por não querer ou não poder participar. 

A tecnologia está à disposição do educador e do educando, cabe ao professor 

selecionar o material, o programa que poderá utilizar de acordo com sua proposta de trabalho, 

considerando o conteúdo que se pretende abordar com os alunos e os objetivos da unidade em 

questão. Dessa forma, o uso da informática na educação funciona como mais um instrumento 

de auxilio a um ensino onde o próprio aluno constrói seu conhecimento (CAPISANI, 2000). 

Com as tecnologias contemporâneas o professor pode atuar como um consultor de 

conteúdos e como usuário crítico e mediador desses meios com os alunos, estimulando-os a 

buscar corretamente a informação em fontes de diversos tipos. De acordo com diretrizes para 

integração das tecnologias na educação organizadas pelo Ministério da Educação: 

 
É preciso que o professor, antes de tudo, posicione-se não mais como o detentor do 
monopólio do saber, mas como um parceiro, um pedagogo, no sentido clássico do 
termo, que encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades e formas 
de alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele. (BRASIL, 2005, p.46) 

 
Neste contexto, o professor deixa de ser o detentor exclusivo do conhecimento e passa 

a ser um orientador de trabalhos de pesquisa e um conselheiro de redes sociais, possibilitando 

que os alunos assimilem melhor os conteúdos e desenvolvam competências e habilidades da 

melhor forma possível. Para Demo (2009), o “aprender bem” se dá pela “elaboração, 

construção / desconstrução / reconstrução de conhecimento” e se respalda na Web 2.0. 

 

O aprendiz autônomo no processo de construção do conhecimento 

O computador possibilita um dos mais eficientes recursos para a busca e o acesso à 

informação. Essa facilidade de acessar informações, por si só torna viável o contato da escola 

com o mundo exterior.  

2325



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Com a modernidade surgem estudos que criam situações de aprendizagem, cujo foco 

propõe ao aluno encontrar sentido no que está aprendendo. Há que se delinear uma escola, 

onde todos os atores do processo: professor-aluno e aluno-aluno interajam constantemente, 

privilegiem o diálogo, o questionamento, a crítica, a criatividade, o aprender a ser e o 

aprender a fazer, propiciando uma formação integral do homem, promovendo uma relação 

igualitária entre o pensar, o sentir e o fazer. 

Demo (2001, p.11), explica que “reconstrução” significa “a instrumentação mais 

competente da cidadania que é o conhecimento inovador e sempre renovado”. Conhecimento 

este que não precisa ser totalmente novo, no entanto, deve ser reconstruído, o que significa 

dizer que reconstruir conhecimentos “inclui interpretação própria, formulação pessoal, 

elaboração trabalhada, saber pensar, aprender a aprender”.  

A Web 2.0 possibilita um trabalho de autoria em que aluno busca, pesquisa, elabora, 

reelabora e isso tudo deve ser muito bem organizado e tratado com responsabilidade, pois o 

trabalho do aluno/autor reflete o seu saber. É primordial que se estabeleça objetivos, critérios 

nos trabalhos propostos e haja interação também entre professor/aluno e perceba-se que o 

foco é a aprendizagem e que a aprendizagem com recursos da web é necessária e deve ser 

levada a sério. 

 

 Metodologia 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Major Aviador y-Juca Pirama de 

Almeida, na cidade de Campo Grande/MS. Especificamente, analisando 25 alunos do 4º ano 

do Ensino Fundamental durante as aulas da disciplina de Arte, nos meses de agosto e 

setembro do ano de 2015. Optamos neste caso, para praticar a pesquisa empírica. A 

valorização desse tipo de pesquisa, segundo Demo, é pela: 
 
[...] possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por mais tênue 
que possa ser a base fatual. O significado dos dados empíricos depende do 
referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no 
sentido de facilitarem a aproximação prática. (1994, p.37) 

A Web 2.0 tomou vida própria. Ela literalmente uniu as pessoas e as colocou num 

grande patamar de compartilhamento de conteúdo, e a ideia de uma grande rede social tem 
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transformado a forma de pensar, estudar, criar e compartilhar. Para a realização da pesquisa 

foi utilizado o recurso Proativa como ferramenta de autoria.   

Foi apresentada uma proposta de trabalho durante as aulas de Arte na sala de 

tecnologia com a utilização do site Proativa (Histórias Fantásticas / 

www.proativa.virtual.ufc.br/oa/historias), que consiste na produção textual de maneira não 

convencional, por meio de imagens que auxiliam o aluno em suas produções. 

A oficina permitiu a interconexão de sujeitos, de espaços e/ou cenários de 

aprendizagem, proporcionando a construção do conhecimento de forma cooperativa e 

colaborativa, havendo interação entre todos como autores e coautores dos projetos 

desenvolvidos durante todo o processo da aprendizagem. 

  

Análise dos Dados 

Com o intuito de analisar o uso das tecnologias por parte dos alunos e a inserção das 

tecnologias em âmbito escolar, foi realizada uma pesquisa de campo através de questionário 

direcionado aos alunos após a realização da atividade prática com o site Proativa na sala de 

tecnologia. 

Foi elaborado um questionário, onde o teor das perguntas era investigar se realmente 

eles estavam em contato com as tecnologias e se o acesso para as mesmas era facilitado, 

analisando fatos como: a disponibilidade de computadores em casa e na escola, quais 

tecnologias eles possuíam acesso e, principalmente, destacar a importância dos mesmos. 

A forma escolhida para a apresentação e análise dos resultados foi através de gráficos 

das questões principais dos alunos. 

 

A inclusão digital na visão dos alunos 

A partir do questionário investigativo aplicado, alguns gráficos sobre a avaliação dos 

alunos quanto à utilização de tecnologias e computadores em sua rotina foram elaborados. 

Com base nos dados obtidos, foram organizadas as primeiras conclusões. Todas as perguntas 

dos questionários foram objetos de análise, como se mostra um exemplo a seguir: 
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Figura 01: Captura de imagem de gráfico de avaliação 

 
Fonte: Os autores

 
 

Em se tratando do uso do computador como auxiliar no aprendizado na escola, foi 

questionado se o grupo achava importante, sendo que 100% dos mesmos responderam que o 

consideram muito importante, pois contribui para aprimorar o aprendizado das matérias e por 

estarem mais envolvidos com o mundo atual e as novas tecnologias disponíveis. Nenhum 

aluno desconsiderou a importância do uso, demonstrando não achar importante ou mostrando 

indiferença. Eles apresentaram grande interesse em utilizar as tecnologias como ferramentas 

de aprendizagem, completando com uma metodologia diferente para cada conteúdo. 

É possível perceber que os entrevistados estudam em uma escola que dispõe de 

laboratório de informática para os professores utilizarem com os alunos. Portanto, os alunos 

expressam não só o interesse, mas a necessidade de estarem interagindo com as tecnologias, 

recursos que o computador pode oferecer, pois sabem que na sociedade contemporânea é cada 

vez mais exigido o domínio de ferramentas tecnológicas, sendo que a expectativa de mudança 

está centrada no meio escolar. 

 

Recursos Utilizados 

O recurso da Web 2.0 Histórias Fantásticas, foi escolhido para realizar esta 

pesquisa/ação, por ser uma ferramenta de fácil uso pelos alunos e por quem utiliza este 

recurso. A ferramenta foi desenvolvida com objetivo principal de dedicar-se a pesquisa de 

objetos de aprendizagens (AO) e recursos digitais (vídeo, simulação e etc), os quais permitem 

que professores e alunos explorem conceitos específicos em diversas áreas de conhecimento, 

voltados para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Os alunos, por meio do recurso aplicado, demonstraram maior interesse, participação e 

criatividade em montar cenários que os auxiliam nas produções, na construção do 

conhecimento intelectual e na autonomia através das tecnologias. 
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A partir disso, os alunos passaram a elaborar produções verbais e não verbais com 

maior frequência, a participação em sala de aula e em sala de informática aumentou, e a 

criatividade nas produções se tornou mais ampla. A utilização desse recurso, juntamente 

como resultado positivo, não se trata apenas do uso do computador como uma simples 

ferramenta, substituta do livro didático ou do quadro e giz, e sim como um possível 

instrumento pedagógico motivador em diferentes disciplinas. 

 

(In)Conclusões 

Com os novos recursos tecnológicos na educação, muitas mudanças estão 

acontecendo, o profissional da educação, neste caso o arte educador, precisará ser bastante 

criativo, experimentador e orientador do processo de aprendizagem, e quanto mais avança 

mais se torna importante aprender a trabalhar com a Web 2.0. Com a modernidade, surgem 

estudos que criam situações de aprendizagem cujo foco propõe ao aluno encontrar sentido no 

que está aprendendo. 

A escola e em particular a educação está sofrendo com todo esse avanço tecnológico, 

daí a necessidade de adequá-la aos interesses de uma sociedade, que caminha para uma 

evolução efêmera, aberta a novos conhecimentos. Incentivar a autonomia dos alunos é de 

fundamental importância, pois todos precisam encontrar seu ritmo para aprender. 

Por meio deste trabalho, com todo o processo de investigação, pudemos compreender 

que o educador precisa estar ciente do seu papel na sociedade, procurando em sua práxis ser 

um mediador no processo de ensino e aprendizagem. Isto é, aquela ideia familiar de educação 

centrada no ensino, dos alunos como "consumidores" do saber dos professores, muda para 

uma educação centrada em aprendizagens, em solução de problemas reais. Em última análise, 

desenvolvem-se mais as competências do que se transferem conteúdos didáticos. 

A mediação pedagógica é essencial no uso dos recursos tecnológicos, o aluno sabe 

utilizar o recurso, porém é preciso contextualizá-lo, aprender com prazer, com estímulo, com 

motivação, mas com responsabilidade e objetivo. A interação é fundamental e a aprendizagem 

pode ser colaborativa, integrada, pois a sala de aula deve ser um espaço de aprendizagem 

contínua com trocas constantes, o que favorece e fortalece esse processo de construção e 

reconstrução de conhecimentos.  
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Na proposta realizada com os alunos, observamos o quanto os mesmos ficaram 

satisfeitos com o uso do computador nas aulas de Arte, aprimorando o desenvolvimento e a 

aprendizagem, entendendo que a sala de informática é um espaço, acima de tudo prazeroso, 

estreitando a relação professor/aluno e transformando as atividades em prazerosas e lúdicas. 

Enfim, a Web 2.0 possibilita um trabalho de autoria em que aluno busca, pesquisa, 

elabora, reelabora, estimulando a participação principalmente em ambiente digital e com 

ferramentas colaborativas com foco no desenvolvimento de suas competências básicas para 

participação em uma sociedade cada vez mais conectada. 
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O CONSTRUTO ÉTICO/ESTÉTICO NA FORMAÇÃO DE 

PEDAGOGOS ATRAVÉS DA ARTE E EDUCAÇÃO 
  

Leandro Costa Vieira  – UFMS/CPAN 1

 
Grupo de Trabalho em Ensino (GT – 3) 

 
Resumo 
O presente artigo apresenta uma interlocução entre as teorias do conhecimento, no que se referem à                
importância da arte/educação na formação inicial de pedagogos. Essa investigação se justifica pela             
importância da arte na construção de conhecimentos de estudantes ainda no período da educação              
infantil, mediada por professores pedagogos, no tocante do ensino da arte e da estética como               
importantes para o processo de desenvolvimento infantil nos aspectos do olhar sensível, das             
habilidades e das relações interpessoais. Este estudo caracteriza-se por um trabalho teórico, cabendo             
enlaces com relações cotidianas de estudantes de pedagogia, considerando a importância da estética e              
da ética como elementares para construto pedagógico e do repertório cultural do futuro docente.              
Pensar a educação pela arte como importante nos construtos saberes do estudante, bem como de               
emancipação e autonomia do sujeito desde a infância. Faz-se nesta investigação um diálogo com              
autores do campo da arte e da educação, para que se componha uma referência crítico/reflexiva sobre a                 
importância da fundamentação teórica e de metodologias de arte para a formação do futuro pedagogo.               
A referida escrita tem como base a observação e acompanhamento de uma turma de graduandos em                
um curso de Pedagogia, com reflexos sobre a interação ocorrida durante um semestre em que estes                
acadêmicos tiveram uma disciplina ligada ao ensino da arte compondo seu referencial de formação              
acadêmica. 
Palavras-Chave: Arte/educação. Formação inicial. Construto pedagógico.  
 
 
Uma pausa para pensar em Arte e Educação 
 
 

1 Mestre em Educação pela UFMT (2015), Especialista em Artes Visuais - FURG (2009); Graduado em Artes                 
Visuais – Licenciatura – FURG (2006). Professor da área de Arte Educação; Fundamentos do Ensino de Artes;                 
Literatura e Educação e Ludicidade e Educação. Líder do Grupo de Estudos GARATUJAS: Saberes Éticos e                
Estéticos da Arte/Educação da Literatura e da Formação de professores. Atualmente desenvolve estudos acerca              
da arte educação na formação do pedagogo. 
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Em nossos primeiros anos de vida, somos constituídos nas relações familiares, em que             

paulatinamente, forja-se a consolidação de projetos de vida e de ideais construídos pelos pais              

aos seus filhos. A chegada na escola potencializa-se o sentido de socialização nas relações              

interpessoais, em que a criança passa a ampliar o seu papel de cidadão e, na escola, a relação                  

do professor e a criança, influenciará amplamente o gosto e o prazer dos saberes, das               

descobertas e da capacidade de integralização deste sujeito desde a infância aos aspectos             

mentais, físico e espirituais (natureza). 

O presente estudo que se apresenta em fase inicial, evidencia uma investigação ao que              

se refere à importância da arte/educação, como caminho estético e ético na formação docente              

e, que venha a colaborar na construção de um fazer pedagógico em que os sentidos da arte                 

irão balizar a formação do pedagogo para o exercício docente no campo da arte/educação              

como elementar nos primeiros movimentos da pessoa humana, desde sua infância. 

Nos distintos campos de conhecimento, teóricos e intelectuais tem se enfatizado a            

importância da arte no desenvolvimento múltiplo da capacidade criadora humana, que           

ultrapassa os limites do fazer e do apreciar, e respalda-se na fruição como condicionante a               

outro ver e sentir no processo pedagógico e formativo do ser humano. Como se é de                

conhecimento científico e acadêmico, a arte, desde os primórdios da vida humana é             

representada com distintas funções, peregrinando pelos caminhos abertos da evolução,          

contendo diversas significações. O desenho se apresenta como significante na produção e            

labor do homem desde as cavernas, em que, a luta pela sobrevivência apresenta o desenho               

como divinal, profético e profano.  

Platão (1963) ao revelar-nos em seu livro “A República”, em que narra à alegoria da               

caverna, nos faz perceber a importância do conhecimento como fundamental e substancial no             

processo de re/conhecimento, de que nossos saberes, que as vezes parecem tão amplos, se              

restringem a vultos de imagens intocadas e que nos aprisionam a pensamentos ínfimos, da              
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natureza humana. Há de saber, que a arte, desde sempre impulsiona-nos a devires salutar de               

militância; de senso crítico/reflexivo; de transição evolutiva do intelecto humano.  

Grandes descobertas foram feitas porque o homem se deu o trabalho de nada fazer              

com o físico, para exercitar o mental, desenvolver o intelectual e racionalizar por meio da               

subjetividade, as conquistas (para paz ou para a guerra), que formulou e propagou o que               

temos hoje do harmonioso ao caótico, como paradoxos indissociáveis e necessários para o             

mundo cotidiano do século XXI.  

Domenico de Mais (2000) defende o ócio na sociedade pós-industrial, como           

necessário para a criatividade humana, para o processo trans/corpóreo que inclina-nos a            

percebermos tudo para além do imediatismo e do simplismo. A razão do ser e do agir leva à                  

contemplação através do ócio em que, “as capacidades de pensar, ter ideias, estabelecer             

estratégias e dar passos seguintes, o que é diferente de eu viver imerso nesse oceano de ações                 

cotidianas”, pressupôs a polarização entre descobertas, conhecimento e evolução ou          

desesperança e extinção. 

Partilhando das concepções trazidas por cientistas e investigadores da história          

humana, a contemplação se faz presente como elemento saudável e de proliferação de novas              

ideias que redimensiona novos arcabouços de saberes, de notáveis descobertas, em diversas            

áreas de saberes em situações que promovem a reorganização de espaço/tempo para as             

vivências humanas, bem como, degeneram vidas, não nos salvaguardando do que se mostra             

temeroso e assombroso ao fenômeno uno e indescritível, que é o próprio planeta Terra. 

Na construção de saberes e no delineio senso crítico de costura pedagógica do futuro              

pedagogo, faz importante em sua formação a consolidação de fractais estéticos e estésicos que              

fomentam o perpasse entre a ética, a estética e a arte como fundamentais na potencial               

produção de conhecimentos que deveriam estar presentes desde o saber saberes, e saber             

saberes no convívio com o outro (Iavelberg, 2003). 
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Comumente, encontramos na escola, a consolidada sala de aula, para crianças           

pequenas; composta por cartazes produzidos nas formas fixas de desenhos prontos, coloridos            

por adultos, limados da expressão artística e imagética e, que adiante, poderá provocar o              

mesmo senso de pseudo-saberes estéticos aos seus educandos. Ao adentrarmos salas de aulas             

em Centros de Educação Infantil e/ou salas de alfabetização raramente encontrar-se-ão           

trabalhos de arte produzidos por crianças, em que na visão do adulto visto como              

“imperfeição” encontra-se perfeitas formas, ideais as necessidades e anseios produzidos e           

hauridos pelos pequenos artesãos de suas próprias descobertas.  

Nesta mesma escola, produtora de saberes e descobertas acompanhando a arte da            

criança terão na figura do professor, o adulto, rebocado e alicerçado por concepções, muitas              

vezes distorcidas. Não conseguindo aplicá-las na prática e, que consequentemente irão           

minimizar a importância do lúdico, do fazer, apreciar e do fruir da arte, vendo esta, como algo                 

que exerce a função de ferramenta pedagógica, invés de componente curricular importante            

para o progressivo desenvolvimento sensorial, cognitivo, cultural, afetivo e social da criança. 

Ao pensarmos no ser professor, seja formado em uma licenciatura específica ou em             

um curso de Pedagogia, é importante ter ciência de que a ação docente requer bem mais do                 

que apenas os conhecimentos de conteúdos e de métodos de ensino para a boa fluidez da                

aprendizagem do estudante. A ação pedagógica requer a permanente reflexão da ação, a busca              

por novos saberes para o viável aclive de aproveitamento da prática em sala de aula e,                

consequentemente um processo de gosto pelo seu estar enquanto sujeito imerso no cotidiano             

social educativo. Vivência este espaço, seja como vir a se fazer presente sua figura cidadã,               

enquanto estudante, professor, funcionário administrativo, sujeito de movimentos sociais, pai          

e/ou responsável, mas que represente segmentos políticos desta escola. 

Nesse sentido, Paulo Freire (2014) me faz acreditar na utopia como algo concretizável             

e possível, pois sem esta talvez já tivéssemos sepultado a educação pela arte como viável e                

necessária. Para Freire (2014, p. 77-78): 
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Seres programados para aprender e que necessitam do amanhã como o peixe da            2

água, mulheres e homens se tornam seres “roubados” se se lhes nega a condição de               
partícipes da produção do amanhã. Todo amanhã, porém sobre que se pensa e para              
cuja realização se luta, implica necessariamente o sonho e a utopia. Não há amanhã              
sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação e              
desenvolvimento de possibilidades que viabilizem a sua concretização. É neste          
sentido que tenho dito em diferentes ocasiões que sou esperançoso não por teimosia,             
mas por imperativo existencial. É ai também que radica o ímpeto com que luto              
contra todo o fatalismo. 

 

Nesse encontro com a esperança e sendo carregado pelos sonhos, me constituo como             

professor, que se transforma pelo que passa em mim (me atravessa), nessa missão que me               

conduz o exercício da docência que renasce a cada novo alvorecer e permanentemente se              

solidifica por meio da luta e da esperança, como essenciais no trabalho docente. Ao              

evidenciar o papel da arte na vida dos sujeitos, detive-me primeiramente em estudos no              

campo da educação dos sentidos e da educação estética, em que havia e se fazia importante                

uma auto-análise, por parte de cada um dos trinta e dois estudantes matriculados na disciplina               

de Arte e Educação, para antes de qualquer dinâmica, antes de pensarem na obra de arte, na                 

linguagem artística ou no que convergiriam aquele componente curricular obrigatório do           

curso de Pedagogia, conhecerem um pouco do que diferencia o homem das outras espécies              

animais. Pensar sobre o pensamento sincrético, sobre o estésico e o estético e o que               

regulamenta o processo de saberes e fazeres da arte na educação escolar. Duarte Jr (1981, p                

55), dirá que: 

Em essência, pode-se afirmar que educar significa colocar o indivíduo em contato            
com os sentidos que circulam em sua cultura, para que, assimilando-os, ele possa             
nela viver. [...] educar significa, basicamente, permitir ao indivíduo a eleição de um             
sentido que norteie sua existência. Significa permitir que ele conheça as múltiplas            
significações e compreenda a partir de suas vivências.  

 

A teoria da educação estética evidenciou que na maioria dos casos, os acadêmicos             

tinham em mente que a educação artística da escola era substancial para um refúgio das               

2 Grifo do autor. 
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tarefas teóricas e de aprendizagens como língua portuguesa, matemática, ciências (dentre           

outras disciplinas do currículo). A reflexão trazida por muitos na aula de Arte e Educação se                

caracteriza pela presença do desenho como fundamental no processo criativo da criança, do             

recorte e colagem, e o manuseio de argilas e massas de modelagem, mas que estas se                

assemelham pela produção de uma obra e, não referentes ao processo de desenvolvimento             

cognitivo e sensorial do pequeno estudante. 

A resistência ao aprendizado por meio da arte se faz presente, pois: “A existência              

dinâmica de cada educando é desprezada neste modelo educativo, que se norteia através de              

sentidos “abstratos”, não conectados as experiências vitais”. (Duarte Jr, p. 55). É evidente que              

vivenciamos na sociedade brasileira a arte como “apêndice” no construto do conhecimento            

cultural dos sujeitos na escola pública. Proporciona isto, a não condução destas crianças em              

um processo educativo que coloca o estudante como protagonista de saberes estéticos e, essa              

dinâmica se enraíza como algo “naturalizado” nas vivências educativas.  

Não comumente, estes sujeitos ao escolherem o caminho da docência, principalmente,           

vinculando-se a uma licenciatura em pedagogia, irão se deparar com o ensino de arte, presente               

em seu currículo, alguns entusiastas e outros resistentes a esta disciplina em suas formações,              

terão concepções distintas em relação a arte/educação, pois a alegação por parte de alguns              

destes estudantes se refere ao não gostar de arte por não entendê-la ou por não ter                

“habilidades” com tais linguagens.  

Na experiência que realizei com este grupo de estudantes da pedagogia,           

apropriando-nos da linguagem do desenho, foi explanado por grande parte destes, “não saber             

desenhar”, um processo que se constrói ainda na educação infantil, por questões de revelar a               

arte da criança como errada, como mal feita, enfim, que irá consolidar esse estigma do               

desenho como algo sofrível e com desprazer, quando são chamados a realizar uma tarefa de               

desenho na vida adulta. 
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Desde nossa inserção na vida escolar, deparamo-nos com imagens de quadros, telas,            

artistas e a busca pelo “belo” socialmente aceito. O que vale salientar é que a arte escolar                 

precisa ser pensada como um processo de apreciação, de produção e fruição, perpassando a              

abordagem triangular que Ana Mae Barbosa defende e, que é fundamental as mudanças de              

contextos da arte educação desde os anos de 1980 no caso brasileiro. Martins, Picosque e               

Guerra (2009, p. 119) irão revelar que: 

A magia, gerada na alquimia da instituição, do olhar cuidadoso para cada aprendiz,             
no saber fazer, se revela na criação de situações de aprendizagem significativa. Para             
construir esses momentos, o educador terá de ser guloso em seu desejo de ensinar,              
paciente na oferta e na espera de quem acredita e confia no outro e amoroso no                
compartilhar de saberes. Como um pesquisador, ele ensina porque quer saber mais            
de sua arte. E aprende a ensinar ensinando, pensando sobre esse ensinar. E assim              
ensinando, também aprende.  

 

As autoras compartilham conosco em seu pensar o ensino da arte um envolvimento             

entre o gosto pelo que se ensina e pelo que se proporciona aos saberes que se constituem nas                  

vidas dos educandos. A plenitude dos saberes se faz por meio das trocas nas relações de                

aprendizagem tanto do professor quanto do estudante o que irá proporcionar a cada um destes               

sujeitos distintas experiências. Quando pensamos em experiência estética da aula de arte, logo             

nos remetemos à execução de produtos artísticos com potencial bom acabamento e a             

revelação de uma “obra de arte “realizada pela criança. No entanto, é dever do professor               

haurir do mais profundo de seu olhar sensível, que a criança produz arte sim, e que esta                 

produção se dá pela sinestesia de seu desenvolvimento e, que se faz importante e é inevitável                

a exposição de suas obras, no sentido do que lhe toca e o que atravessa nos saberes deste                  

pequeno. Martins, Picosque e Guerra (idem, p. 119-120), afirmam que: 

A magia certamente pode ser facilitada pelo cenário convidativo da sala de aula e              
por aprendizes vorazes pelo aprender. Mas o mágico educador, muitas vezes           
limitado pelas amarras que lhe são impostas no espetáculo da vida, terá de encontrar              
saídas na busca incessante do que é possível, para além do apenas aceitável. [...] O               
mistério pode ser desvelado no enredamento dos conteúdos do que é preciso            
ensinar/aprender e dos conteúdos do aprendiz – o que intui e sabe – articulados em               
situações de aprendizagem especialmente projetadas. 
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Nas andanças pelos universos de salas de aulas desde a educação infantil à             

pós-graduação entrecruzam-se caminhos meus com diversos sujeitos, mimados e minados por           

culturas que os constituem, em que lançam olhares para a arte, em que alguns destes               

percebem no simples gesto ou na junção de dois pontos que costura uma linha, como               

essenciais nos saberes que a criança constrói, como um mosaico de pedras preciosas que              

revelam tesouros. Outros tantos, destes educadores, não veem apenas na ligação de dois             

pontos traçados por uma linha “disforme”, saberes existentes e significativos trazidos pelo            

gesto da criança. 

A arte/educação para além da construção dos saberes no entorno da obra de arte, para               

ser significativa precisa ser conduzida pelas relações que o professor irá realizar com seus              

alunos. No entanto, esses sujeitos precisam do enriquecimento cultural para promover estas            

articulações e, como acima havia mencionado, para que possa haurir do mais profundo de seu               

sensível, às relações estéticas na estesia da ação pedagógica significativa. É preciso que o              

professor pense que para ser significativo ao aluno, é preciso ele proporcionar o significado a               

aula, ao conteúdo, as explicações e as técnicas a serem desenvolvidas.  

A arte/educação na escola brasileira torna-se importante no aprendizado do aluno,           

quando este professor, embebido de cultura e consciente da importância de incentivar ao             

estudante os caminhos da arte, seja pela apreensão destes saberes, por meio da leitura de               

teorias; da apreciação de obras e exposições; dos diálogos em grupos a respeito de música, de                

dança, do teatro, do cinema, da fotografia, de pinturas, desenhos e de ações coletivas da arte                

contemporânea que revelam questões vividas nos diversos campos da sociedade atual,           

necessariamente o trabalho deste professor com a arte terá a significação necessária para outra              

postura social das novas gerações em relação aos acontecimentos que os circundam e os              

envolve. 

Pensar a docência em qualquer área da formação escolar, é elevar seu pensamento a              

uma ideia de incompletude, visto o exercício do professorado e a percepção de que o planejar                
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uma aula, o planejamento de uma ação, requer pesquisa, dispõe este sujeito ao risco do erro e                 

a possibilidade do acerto, o que evidencia uma característica meramente humana. Pensar a             

ação de professor requer o reconhecimento do diálogo, como protagonista no ato educativo.             

Freire (2014, p. 89-90), destaca que: 

[...] uma das virtudes necessárias de um educador democrático, que é preciso saber             
como ouvir, ou seja, saber ouvir uma criança negra com a linguagem específica dele              
ou dela como a sintaxe específica dele ou dela, saber como ouvir o camponês negro               
analfabeto, saber como ouvir um aluno rico, saber como ouvir os assim chamados             
representantes de minorias, que são basicamente oprimidas. Se não aprendermos          
como ouvir essas vozes, na verdade não aprendemos realmente como falar. Apenas            
aqueles que ouvem, falam. Aqueles que não ouvem acabam apenas por gritar,            
vociferando a linguagem ao impor suas ideias.  

 

Considerando a língua falada como importante no processo formativo de cada sujeito,            

pensamos: E a escola realmente tem dado esse espaço explícito de livre exposição e              

posicionamento de nossos estudantes, ao que se refere às suas vivências, como dispositivo             

formativo? Penso que ainda temos a escola e a sala de aula construída pelo medo e pelo                 

exercício da força entre o receber informações, que servirão para um mero exame ou teste,               

tendo raras vezes o processo de aprendizagem significativa e valorativa aos saberes do             

estudante. 

Ao ter o contato com os acadêmicos deste específico curso de pedagogia, pude             

constatar que o não gosto pela arte, reafirma o papel secundário do ensino significativo por               

meio da arte. Não obstante, este fato ocorre pelo modo como estes estudantes foram              

conduzidos ao ensino de arte na escola básica, promovido por meio de metodologias             

descontextualizadas, que não orquestram um sentido para a efetiva aprendizagem. Segundo           

Barbosa (2010, p 05): 

Sabemos que arte não é apenas socialmente desejável, mas socialmente necessária.           
[...] Não é possível o desenvolvimento de uma cultura sem o desenvolvimento das             
suas formas artísticas. [...] Não é possível uma educação intelectual, formal ou            
informal, de elite ou popular, sem arte, porque é impossível o desenvolvimento            
integral da inteligência sem o desenvolvimento do pensamento divergente, do          
pensamento visual e do conhecimento presentacional que caracteriza a arte.  
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Ana Mae Barbosa militou, milita e exerce de sua ação de arte/educadora, para que o               

ensino da arte seja preservado na escola formal, pois é uma das maneiras que ainda temos de                 

consolidar a ideia de uma sociedade culturalmente desenvolvida e, que convergiram para            

outros desenvolvimentos, para além do cultural, para além dos ditames do mundo capitalista.             

O processo desenvolvimentista e social com criticidade do vivido e do quão somos             

explorados cotidianamente, perpassa um processo de formação, que a escola pode vir a             

oferecer. Se pararmos para pensar o ensino da arte, sempre acaba sendo afetado nos              

momentos de crise econômica, bem como nos de golpes de Estado, em que ao impedir ou                

limitar os diversos segmentos sociais de acesso e a produção artística e cultural, automatiza-se              

esta população a preparação meramente mercadológica de trabalho mecânico e          

substancialmente exploratório. 

O papel do professor nesse sentido também é de elevar o conhecimento de seus              

estudantes que a educação pela arte proporciona um papel reflexivo em relação as conjunturas              

sociais destes desde a infância. A busca por uma ação pedagógica que envolva culturas e               

manifestações artísticas populares no interior da escola pública. Não bastando ensinar a            

Semana de 1922, como importante, mas evidenciar os Movimentos de Arte contemporâneos.            

O que o rapper promove em seu repertório vinculado ao Hip-Hop. O que a dança os graffiti                 

explicitam das vivências da margem social... Debater com o estudante sobre as fotografias             

que emergem de manifestações e protestos. Revelar filmes, animações e outras produções de             

imagem em movimento, como importantes no construto conhecimento e expansão da arte            

para além do desenho, da pintura e da história da arte. 

 

Considerações 
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Para finalizar este ensaio teórico sobre os des/caminhos da arte e educação na             

formação do estudante de pedagogia, que tão logo será um possível professor na escola              

básica, é preciso promover neste a sensibilização do olhar e da projeção da arte como ação                

pedagógica transversal, que transita e transpõe as fronteiras de disciplinas. Pensar que a arte              

precisa atravessar com sentido a vida deste pedagogo, dando a sua práxis sentido e              

intencionalidade, pois sem o desejo, a utopia, muito raramente esta educação pela arte             

ultrapassará o papel, o lápis ou giz de cor, a tinta guache, o limite do desenho pronto e, em                   

muitos casos, o descaso pelo sentido da arte para que o estudante tenha o gosto pelo Fazer,                 

pelo Contextualizar e pelo Fruir. 

Faz-se importante enxergar a arte na educação como elementar no construto de            

autonomia e emancipação do ser. Importante no partilhar de ideias, na transformação social;             

no imperativo sentido de catarse que a arte evidenciará pela libertação e superação de              

problemáticas então presentes na vida humana. 
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O CORPO DOS ESTUDANTES, O CORPO ENQUANTO MATÉRIA 

PLÁSTICA, PINTURA, O CORPO DE UMA MÚSICA, ESTRUTURA: 

PONTOS DE CONTATO ENTRE DIFERENTES LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 
 

Artur Junges Leme1 - UEL 
Luciana Abraão Tejada 2 - UEL 

Roberta Puccetti 3 - UEL 
 

Grupo de Trabalho de Ensino 
 
Resumo 
O presente artigo é baseado em um relato de experiência desenvolvido no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Artes Visuais pela UEL – Universidade Estadual de 
Londrina, entre maio e julho de 2017. Embora o curso seja de Artes Visuais, venho pesquisando 
questões nucleares acerca de distintos fazeres artísticos, buscando identificar e refletir acerca de quais 
os pontos de contato que permeiam linguagens como o teatro, a música, a dança, o audiovisual, a 
performance, a pintura, etc. Propus, portanto, enquanto tema de oficina do PIBID, trabalhar esta 
pesquisa acerca do que há em comum entre as artes, enfatizando no papel do corpo dos alunos – 
sobretudo pela via de dinâmicas e jogos teatrais – como um dos aspectos principais a serem 
trabalhados. A pouca receptividade e ou resistência dos alunos, no entanto, me fez atentar às 
dificuldades práticas em se instaurar propostas pedagógicas diferenciadas na rede pública de ensino 
atual. Este artigo abarcará, em suma, registros de experiências acerca deste processo realizado ao 
longo de 10 dias/oficinas “pibidianas”, reflexões acerca dos aspectos positivos e negativos que 
afloraram em contato com os alunos e sobre o porquê, apesar dos empecilhos, são necessárias 
iniciativas com este caráter na rede de ensino público atual. 
Palavras-chave: Integração entre campos da arte. Teatro nas escolas. Resistência dos estudantes.  

Introdução 

 “A Expressão Criativa através do CORPO: Sinestesia entre diferentes linguagens 

artísticas” ou “Pesquisa dos pontos de contato entre linguagens artísticas diversas, com ênfase 

no Teatro, Pintura e Música” foram os dois títulos possíveis elegidos para sintetizar as 

                                                 
1 UEL – Universidade Estadual de Londrina, Graduação (em processo) em Licenciatura em Artes Visuais, 
arturjungesleme@gmail.com 
2 Graduada em Habilitação em Educação Artística pela UEL – Universidade Estadual de Londrina, Especialista 
em História e Patrimônio pela UEL – Universidade Estadual de Londrina, Professora na Rede Estadual em 
Londrina, lubraote@hotmail.com 
3 Doutora em Educação pela Unimep – Profº Dr. Julio Romero, Pós Doutora em Educação pela Unicamp – Profª 
Dra. Maria Teresa Mantoan, vinculada atualmente à instituição UEL – Universidade Estadual de Londrina, 
robertapuccetti@yahoo.com.br  
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propostas de atividades e objetivos a serem atingidos com os alunos do 8ºB e 8ºE do Colégio 

Aguilera, turmas com estudantes de 13 a 14 anos e que participaram destas dez aulas entre 

maio e julho de 2017.  

 O nosso eixo entre os diferentes “Pibid’s” de Artes Visuais vigentes em nosso curso 

trata-se do subprojeto “EDUCAÇÃO NÃO FORMAL” e é coordenado pelas professoras-

orientadoras Roberta Puccetti e Luciana Abraão Tejada. Cada aluno “pibidiano” se 

manifestou com relação a o que os movia dentro da faculdade, quais eram seus anseios, 

desejos, qual a pesquisa individual de cada um dentro da UEL, para que este trabalho pudesse, 

então, também ser levado para a escola onde exercitaríamos o nosso papel de docentes em 

formação. Por haverem tantas pesquisas e interesses distintos, ainda que dentro de uma 

mesma área, optamos por escolher um fio-norteador para todo o grupo. A partir de um dos 

temas suscitados que falava a respeito do dualismo corpo e mente, de um “pensar demais” e 

se sentir dividido entre mente e corpo na hora de agir, basicamente a questão da “angustia do 

homem moderno” vivendo em uma sociedade que padroniza os corpos, gerando ansiedade em 

determinados ambientes/situações onde nos vemos cerceados por gestos muito medidos, 

calculados, permeados por tensões, desembocamos em uma discussão acerca da dualidade 

mente e corpo e suscitamos também desdobramentos deste tema, como o símbolo do yin 

yang, a relação consciente e inconsciente, ativo e passivo, dentre outros. Elegemos, portanto, 

o tema de todas as oficinas, a cola para as diferentes propostas: Dualidades. 

 Quanto à proposta do meu plano de aula, a questão da dualidade constituiu um dos 

pilares de reflexão, ligando-se diretamente à questão da “dualidade” multiplicidade-unidade 

entre diferentes linguagens artísticas (este enquanto o outro pilar dos meus planejamentos), 

buscando instaurar/propor um processo onde teatro (o corpo expressivo, em ação, estado de 

jogo) se relacionasse também com os elementos próprios do fazer em outras linguagens 

artísticas, como a ação na pintura/desenho e a ação na música. 

 Antes de se iniciarem as aulas, cada estudante do nosso grupo de Pibid traçou, 

orientados por discussões em grupo acerca do pensamento filosófico de Gilles Deleuze e 

Felix Guattari, um rizoma que interligasse todos os objetivos, temas e conteúdos a serem 

trabalhados ao longo das aulas no colégio Aguillera.  
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Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta 

suas conexões. Não existem pontos ou posições num rizoma como se encontra numa 

estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas. (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995, pg 24). 

 Um rizoma não se deixa aprisionar, foge do pensamento linear e é aberto a 

experimentações, a devires, motivo pelo qual este “modelo de resistência ético-estético-

político” dialoga inteiramente com a minha proposta de oficina em questão, que buscou 

interligar linguagens artísticas, “rizomatizá-las” entre si. 

  Sabemos que há uma distância entre a teoria e a prática, entre o pensar e o realizar, 

entre o virtual e o atual. No caso das aulas que planejei e levei às turmas do Aguilera fizeram-

se claras as disparidades possíveis de se suceder entre o planejamento e a execução de algo. 

Experiências práticas realizadas no colégio Aguilera: os ônus e os bônus 

 A questão da distância entre teoria e prática fez-se visível logo no primeiro dia, em 

que conheci as duas turmas e tive 50 minutos com cada para gerar um primeiro contato, 

explicar sucintamente o tema do que seria trabalhado ao longo de dez encontros e, de modo 

geral, os objetivos a serem atingidos. Propus para cada turma um jogo teatral, ou seja, uma 

dinâmica onde todos precisaram participar ativamente e corporalmente, trazendo à tona a 

questão do nosso corpo enquanto linguagem e o quanto a nossa postura, nosso olhar, a nossa 

maneira de estarmos no espaço, fala muito a respeito de nós mesmos. 
Partimos do princípio de que o ser humano é uma unidade, um todo indivisível. 

Cientistas tem demonstrado que os aparelhos físico e psíquico são totalmente 

ligados. O trabalho de Stanislavski sobre as ações físicas vão também nesse sentido; 

ideias, emoções e sensações estão indissoluvelmente entrelaçadas. Um movimento 

corporal é um pensamento. Um pensamento também se exprime corporalmente. 

(BOAL, 1998, pg 88).  

  Com a primeira turma fizemos “O Batizado Mineiro”, jogo do Teatro do Oprimido 

criado por Augusto Boal, que visa a criação de relações dentro de um grupo e é uma maneira 

de todos se apresentarem em roda, uns aos outros, de modo criativo e expressivo. A 

dificuldade em manter o grupo focado, cooperando e escutando para que a atividade se 

desenvolvesse um a um, logo me fez perceber que seria dificílimo propor tudo o que havia 
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planejado de antemão para os dez encontros. Conhecer a turma e as suas resistências a este 

tipo de jogo que estava ali propondo me fez perceber que nada do que eu havia “imaginado 

como seria” realmente se desenrolaria como eu esperava, me desestabilizando a ponto de não 

saber ao certo se esse desejo de trabalhar jogos que mexessem com a questão do corpo 

expressivo, criativo, espontâneo, ativo, vital, teatral, realmente se efetivaria. De todo modo, 

era importante para mim ter a experiência junto dos alunos. O teatro nas escolas não é um tipo 

de conhecimento que é construído junto dos estudantes ao longo de sua formação: no caso do 

colégio Aguilera, por exemplo, peças teatrais são estudadas junto da professora ou professor 

de português, enfatizando a fala e a estrutura deste gênero de escrita, apenas uma parte de 

todas as possibilidades de aprendizados relativos à área do teatro. Ainda que o foco da minha 

oficina no Aguilera não fosse exatamente o teatro, e sim a relação entre teatro, artes visuais e 

música, “o bicho pegou” de fato foi com relação à linguagem teatral, campo do saber o qual 

os alunos têm menos ou mesmo nenhum contato ao longo de suas trajetórias. Foi, portanto, 

um desafio para mim enquanto professor em formação, investigando “métodos de ensino e 

aprendizagem alternativos”, e um desafio para os alunos, que precisaram realizar propostas 

que estavam fora do lugar comum, do cômodo, do que eles já estavam acostumados a 

trabalhar em artes e em outras matérias ao longo de suas formações escolares. 

 Ao longo dos encontros que se seguiram com as duas turmas, tratamos da questão do 

corpo político e da dualidade existente na política brasileira atual, gerando polarizações da 

população e construindo uma estratégia de vida baseada no muro, na não aceitação do outro, 

no não diálogo, etc. Trabalhamos jogos do Bertolt Brecht e do Augusto Boal, dois diretores de 

teatro nitidamente políticos, que se relacionam e fundamentam suas pesquisas em questões 

engajadas, sociais. Trabalhamos também a questão da dualidade entre consciente e 

inconsciente, buscando uma superação do dualismo entre homem “cotidiano”, racional, 

educado, e homem “animal”, selvagem, impulsivo, subversivo, irreverente, a partir de um 

jogo do Augusto Boal onde cada aluno tirou um papel, contendo o nome de um bicho + o 

sexo do animal (se era macho ou fêmea), tendo que, ao longo do jogo, trazer este animal para 

o corpo e procurar o seu par (macho ou fêmea), aquele que fosse da sua “mesma espécie”, 

encontrando o seu par e saindo os dois da brincadeira quando isto acontecesse. 
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 Em todas essas aulas de teatro, de experimentação e de jogos onde o corpo e o 

movimento expressivo foram trabalhados de alguma maneira, coletivamente, a questão da 

resistência da turma foi um grande desafio. Resistência que se apresentou de muitos modos, 

em esquivas da atividade, em conversas paralelas que se instauram gradualmente e em 

intervalos de tempo muito curtos, quase que inviabilizando a explicação e a concretização dos 

exercícios, resistência em participar da atividade proposta, em se expor, em formar grupos, 

enfim, houve resistência no simples fato de formar uma roda (demorava-se até que todos se 

“descolassem” das paredes, muitas vezes minutos se transformavam em dez/vinte minutos 

somente para se dar início a uma conversa/proposta de exercício coletivo). Em busca de 

referências bibliográficas que abarcassem esta dificuldade com que estava me deparando, 

encontrei o trabalho de conclusão de curso da Letícia Tramontini, “Propostas pedagógicas 

alternativas: resistência dos alunos”, de 2010 pela UFRGS, que evidencia o fato de haverem 

poucos trabalhos escritos acerca do fator de resistência pelos alunos frente a propostas 

educativas diferenciadas, listando as posturas resistentes mais comuns através de uma 

pesquisa qualitativa e buscando as causas e possíveis resoluções frente a estas atitudes 

resistentes, trabalho este que me amparou e contribuiu para ampliar as minhas reflexões 

acerca de como driblar estes entraves que vinham se dando na minha relação de professor-

propositor para com os alunos. 

 Uma atividade que deu muito certo com a turma foi a da questão do ritmo, da 

pulsação, da vibração, enquanto elemento essencial que se faz presente e fundamenta todas 

essas linguagens artísticas, trazendo diferentes intensidades e nuances para as ações, seja a 

ação de atuar, de pintar, de cantar ou de tocar algum instrumento. Em um dos encontros 

fizemos, em roda, um jogo chamado “METOCA”, onde todos precisaram manter uma 

pulsação em comum, e, dentro deste pulso, cada um tinha que pular no tempo certo do pulso, 

um a um. Quando todos da roda haviam pulado, um a um, começou-se a pular de dois em 

dois. Depois de três em três. Depois de quatro em quatro pessoas, até que todos pulassem 

juntos, ao mesmo tempo, finalizando o jogo. Não conseguimos chegar à conclusão desta 

dinâmica, mas entende-se que isso é normal, em nenhuma turma grande de teatro se consegue 

finalizar este jogo em um primeiro encontro. De todo modo, foi interessante perceber que esta 
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questão da pulsação, trabalhada ao longo de uma aula inteira com este exercício, foi um 

conhecimento que marcou os alunos, que foi de fato incorporado por eles. 

 Em uma próxima aula propus uma atividade que unia música e pintura: a partir de três 

músicas instrumentais que levei para a sala de aula, cada aluno precisou, em sua carteira, com 

suas folhas sulfite e lápis de cor/giz de cera, no momento em que a música começou a tocar, 

sentir e perceber o ritmo, a pulsação, as variações existentes nessa batida ou melodia, e, sem 

“pensar muito”, obedecendo ao fluxo que a música propunha, tentar “pintar os sons”, 

interligando o que era escutado com o que era pintado, transpondo os sons para o papel. Os 

resultados finais dos desenhos realizados pelos alunos foram diversos, pois houve quem 

compreendeu melhor o que havíamos proposto e pudemos ver em seus desenhos “rabiscos-

fluxos” que corresponderam aos tempos e às batidas das músicas, mas houve também quem 

ilustrou o que ouvia, desenhando elementos do funk para a música que pertencia a este gênero 

musical, outros que desenharam um rio e gotas de água na música “Chorágua”, de Naná 

Vasconcellos, música esta que realiza uma espécie de percussão com o próprio elemento da 

água, e houve também uma situação que se repetiu em vários alunos, que foi de desenhar a 

pulsação do coração, este signo que remete aos batimentos cardíacos e que podemos ver em 

eletrocardiogramas de hospitais, em players de música esta representação da frequência 

sonora também aparece, enfim. Houveram, portanto, muitas maneiras de se realizar a 

atividade, e o fundamental, que era traçar um paralelo entre música e pintura, criando um 

diálogo entre estas linguagens diferenciadas, foi atingido e compreendido por ambas as 

turmas. Este foi, inclusive, o único dia/atividade em que, por alguns minutos, atingimos o 

silêncio absoluto dentro da sala de aula, a concentração absoluta de todos, pois cada um 

estava se doando para a proposta inteiramente e buscaram, a cada música/“elemento supresa”, 

traçar as conexões entre o som e o desenho, o que me fez perceber o êxito nesta proposta em 

específico e ressaltou, para mim, a questão de que processos que se dão de modo individual, 

na área do desenho ou da pintura, por exemplo, já são mais desenvolvidos em cada aluno, 

enquanto a realização de uma tarefa/processo coletivamente muitas vezes gera 

desconcentração do grupo, pouca doação à realização do objetivo coletivo, pouca escuta 

coletiva é realmente exercitada nestes alunos, que “exercitam” diariamente a escuta coletiva 
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com relação a um professor mas dificilmente a escuta e a concentração coletiva entre eles 

próprios. 

 Entendendo a questão da resistência enquanto oposição e, pesquisando a respeito desta 

palavra, vi que seu sentido está ligado à tentativa de barrar uma dominação, em não perder 

uma identidade própria, em reservar-se, preservar uma certa imagem e costumes culturais, e, 

levando em conta também o entendimento geral, enraizado socialmente, de que os estudantes 

são um grupo de pessoas subordinadas a determinados professores, gerando assim uma 

situação hierárquica, onde há escalas e um está acima do outro, comecei a pensar a respeito do 

como estava levando as propostas para os alunos sem que houvesse a oportunidade dos 

mesmos se posicionarem a respeito e mesmo de proporem outro encaminhamento para as 

aulas. No sétimo encontro com as turmas busquei horizontalizar a relação (que já era de certo 

modo bastante horizontal, entre eu e eles), mas agora no sentido de pedir que eles mesmos se 

tornassem agentes ativos e propusessem as atividades (que até então era eu quem vinha 

propondo a cada encontro) e que falassem sobre o que estavam gostando ou não nessas aulas, 

sobre o porquê das resistências a participar dos processos, sobre o que os incomodava, se era 

a turma, ou vergonha ou os jogos que eram sugeridos por mim. A partir disso todos puderam 

escrever impressões no papel craft, mas quase todas as falas/escritos se deram em um sentido 

muito superficial, “topper”, “legal demais”, “artur zika”, entre outras frases, com apenas uma 

crítica aparentemente negativa e pouco construtiva, “pão com ovo”. 

 As respostas que vieram mais de encontro com o que realmente esperávamos ouvir 

dos alunos, a respeito de suas posturas com relação às aulas, com relação ao que estavam 

absorvendo, compreendendo e se mostrando proveitoso para a vida deles ao longo deste 

processo, vieram na autoavaliação final, último encontro que tivemos com a turma. Segue 

abaixo trechos de algumas das respostas escritas pelos alunos: 

 Questão 1: Eu retive e criei conhecimentos a partir das aulas sobre teatro e das 

relações que existem entre os diferentes campos da arte, como as artes visuais, o teatro e a 

música? O que foi apreendido? 

 “Sim, eu aprendi coisas como interpretação, ritmos de músicas e coisas sobre o yin 

yang.” 

 “Sim, aprendemos sobre nos unirmos mais, sobre nós nos socializarmos mais.” 
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 “Sim, porque eu aprendi jogos novos, eu aprendi que a arte não é só pintura.” 

 “A eu não entendi muito.” 

 “Infelizmente não aprendi muita coisa.” 

 “Sim, não lembro.” 

 “Não retive, aprendi muito sobre trabalho em equipe!” 

 “Sim. Aprendi que podemos falar sem usar linguagem e sim com movimento por 

exemplo podemos dizer que somos um pássaro através de movimento. Aprendi também que 

se todos não cooperarem não dá certo etc, etc.” 

 “Não retive, nada foi aprendido.” 

 “Pouco, mas sim. Como por exemplo expressão corporal.” 

 Questão 2: Eu cooperei com o andamento de cada aula ou dificultei para que a 

atividade demorasse a se desenrolar? Por quê? 

 “Nem sempre, as vezes ficava sentada com preguiça de fazer as coisas que vocês 

determinavam.” 

 “Eu cooperei porque eles estão sempre ajudando e criando ideias novas.” 

 “Algumas eu dificultei porque estava com a cabeça na lua e algumas ajudei porque 

estava afim de fazer.” 

 “Não. Nem atrapalhei nem ajudei não fiz quase nada.” 

 “Eu participei mas ao mesmo tempo atrapalhei a aula.” 

 “Dificultei, porque muitas atividades ninguém deu início e eu também não me sentia a 

vontade para fazer, mas as ideias propostas foram muito divertidas e educativas.” 

 “Eu não cooperei, mais não foi para atrapalhar, foi porque eu estava sempre falando 

com outra pessoa mais não era pra demorar o desenvolvimento da aula.” 

 “Não porque os outros que ficaram com graça.” 

 Questão 3: Eu participei ativamente das propostas ou fui resistente? Por quê? 

 “Participei porque não eram aulas chatas e sim aulas que se divertimos.” 

 “Sim porque esse processo me interessou.” 

 “Fui resistente porque você é muito legal (o professor).” 

 “Eu não fiz quase nada. Muitas eu achei sem graça algumas atividades.” 

 “Eu fui resistente porque eu não gosto de fazer teatro, mas gosto de assistir.” 
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 “Não participei ativamente, por conta de problemas pessoais com certos alunos, e 

também porque acho teatro uma coisa desnecessária, inútil (no meu ponto de vista).” 

 “Algumas eu fui resistente porque não gostei de ficar meio que exposto para todo 

mundo, porque eu não gostei de umas aulas que ele fez, tipo a primeira aula. Eu odiei por ter 

que falar meu nome e algo depois mais algumas foi legal. Para mim artes é desenho ou pintar, 

não ter ficar falando o nome etc.”  

 Estes retornos dos alunos foram bastante variados e refletem muito a própria dinâmica 

e relações que foram se dando com eles ao longo destes dez encontros. É interessante que, 

sem identifica-los, as “vozes” e opiniões de cada um contidas nessas autoavaliações nos 

mostraram uma variedade de experiências, de receptividades ou resistências, de compreensões 

diferenciadas e que operam como uma espécie de espelho para que quem estiver lendo este 

artigo compreenda melhor um pouco do universo plural de estudantes que participaram deste 

processo. Por fim, vale pontuar a fala “as vezes ficava sentada com preguiça de fazer as coisas 

que vocês determinavam” pois toca em um possível ponto fundamental com relação ao 

porquê de se ter havido tanta resistência por parte dos alunos. Pensando a partir dessa fala, por 

mais que as propostas pedagógicas inovadoras sejam um grande avanço com relação a 

mudanças nos moldes de ensino atuais, talvez (e isso é algo ainda a ser investigado na prática 

por mim, em minhas próximas experiências com o Pibid) seja preciso radicalizar um tanto 

quanto e romper com esta visão de que os professores determinam atividades e os alunos as 

executam, propondo o inverso, ou ao menos um equilíbrio maior entre o que é proposto pelos 

professores e o que é proposto pelos alunos, levando a fundo a compreensão de que a escola é 

dos estudantes e para os estudantes. 

Considerações finais 

 De modo geral, ainda que a minha pretensão antes do início destes encontros fosse de 

certo modo “muito maior”, cheia de interligações construídas na minha cabeça, e que, ao 

chegar no colégio, conhecer a turma e começar a instaurar essa pretensão toda na prática, vi 

que uma série de expectativas foram “por água abaixo”, e, ainda que tendo optado por seguir 

com o mesmo tema e objetivos ao longo das aulas, precisei ter como foco não simplesmente o 

que havia planejado em termos de conteúdos mas priorizar, sobretudo, a própria vivência 
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junto dos alunos, buscando estratégias e testando semanalmente diferentes jogos e dinâmicas 

que não fossem semelhantes entre si, ainda que dentro da área do teatro (fonte de todas essas 

referências de dinâmicas que tinha e pude levar para os alunos), sentindo que tipos de 

exercícios funcionavam e o porquê de determinados darem certo e outros darem errado. 

Precisei repensar e investigar também a minha própria condução das aulas, o modo com que 

eu iniciava cada proposta, se de repente não era necessário um momento anterior a cada 

proposta que tentei instaurar para que tudo fluísse de outra forma, enfim... Foram muitas as 

questões metodológicas problemáticas com que me deparei e muitas necessidades de 

reconstruções que se revelaram dia após dia de Pibid na tentativa de descontruir e edificar 

junto dos alunos conhecimentos básicos acerca do teatro, linguagem esta que eles têm pouco, 

praticamente nulo contato ou acesso e que trabalha um autoconhecimento e um 

aprimoramento deles próprios e de seus corpos enquanto linguagem, expressividade, 

geradores de intensidades, para além do âmbito do corpo na educação física, por exemplo, que 

também trabalha o físico, mas a partir de tantos outros aspectos que divergem com relação ao 

estudo que se faz do corpo na linguagem teatral, ênfase esta que constituiu um objetivo meu 

ao longo destes encontros junto dos alunos, de estimula-los a desconstruírem certas barreiras, 

entendendo-se enquanto agentes de seus próprios corpos, corpos com potencial de afetar e de 

serem afetados, corpos pensantes, que se posicionam, que traçam traços num papel, que 

esculpem uma forma, que agem, percebem, comunicam, que evidenciam algo ainda que de 

modo não verbal. Tarefas e consciências estas necessárias de serem vivenciadas por todas as 

pessoas, transformação a ser experienciada por cada aluno, se possível, e é necessário que seja 

possível, pois é preciso que haja mudanças a nível micro para que mudanças a nível macro 

também se sucedam em nossa sociedade como um todo. 
O autor desse importante manifesto [Manifesto da Transdisciplinaridade, de Basarab 

Nicolescu] procura reiterar a ideia de que a evolução individual e a evolução social 

são condicionadas mutuamente, pois o ser humano alimenta o ser da humanidade e o 

ser da humanidade alimenta o ser do homem. Assim sendo, “uma evolução social é 

impensável sem a evolução individual” (SILVA, 2007, p. 138). 

 É preciso, portanto, não desistir da tarefa fundamental do professor, que não é a de 

simplesmente transmitir tópicos de conhecimentos para alunos em uma sala de aula, mas 

também está relacionado às questões básicas que me esforcei ao longo de dez encontros para 
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semeá-las entre os estudantes, como, por exemplo, da necessidade de se haver uma escuta e 

uma concentração coletiva, de haver cooperação em um grupo realizando atividades 

conjuntas, mesmo quando não se tem a carga de uma “atividade obrigatória”, atividades estas 

que costumam operar por meio de relações pautadas em recompensas ou reprovações de 

acordo com o comportamento de cada educando, esquecendo-se de que é essencial exercitar 

um trabalho coletivo não simplesmente pedindo para que a turma se divida em grupos e 

realize uma tarefa X, mas estimulando-os, continuamente, a compreenderem que, mesmo 

quando não há um objetivo específico a ser atingido pelo grupo, questões básicas como a 

escuta, a receptividade, o respeito, a troca, a atenção coletiva, o equilíbrio, são 

atitudes/questões que precisam se fazer presentes e serem vivenciadas por cada um, sendo 

estas posturas mais fundamentais a nível municipal / regional / estadual / nacional / 

internacional / global, do micro ao macro, do que os “trocentos” tópicos de conteúdos 

curriculares existentes (“ensinamentos” estes que vão embora como água no aprendizado da 

maior parte dos alunos). O papel do corpo na transmissão do conhecimento é essencial, e 

continuarmos acomodados no esquema carteiras-alunos quadro-professor, encontrando 

dificuldades para manter os alunos em posições diferentes destas, como no simples fato de se 

formar um círculo entre os estudantes, pode não ser nada de mais, mas também pode ser a raiz 

de problemas muito maiores, políticos, entendendo política em seu sentido mais originário, 

das relações que se estabelecem entre diferentes indivíduos sociais. Em uma aula de 

palhaçaria que tive neste ano um dos professores nos disse algo como “a gente aqui fica se 

preocupando e falando sobre guerra da Síria, mas existe desentendimento também dentro da 

minha própria casa”. Acredito que há um ensinamento muito sério no sentido e no “sentir” 

dessa frase, e que o papel do professor passa por aí, mais do que em qualquer tipo de 

conteúdo escolar pré-estipulado.  

 

REFERÊNCIAS 

O Manifesto da Transdisciplinaridade. Resenha por Carlos Alberto Pereira Silva – UESB. 
Revista FAMECOS. Porto Alegre – RS, nº32, abril de 2007. Disponível em: 
<http://www.uesb.br/labtece/artigos/O%20Manifesto%20da%20Transdisciplinaridade.pdf>. 
Acesso em: 03 ago. 2017. 

2352



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

TRAMONTINI, Letícia. Propostas pedagógicas alternativas: resistência dos alunos. 
Trabalho de conclusão de graduação. UFRGS - 2010. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/35276>. Acesso em: 03 ago. 2017. 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1998. 

DELEUZE, G e GUATTARI, F. Mil Platôs – Volume 1. São Paulo; Editora34, 1995.  

2353



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

O CORPO NA ARTE E NA CULTURA VISUAL: UMA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO  
QUE INTEGRA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E COMPREENSÃO CRÍTICA DA ARTE  

 
Letícia Reis Arrighi Cerqueira1 - UEMG 

Rachel de Sousa Vianna2  - UEMG 
 

Grupo de Trabalhos em Ensino 
 
Resumo  
O presente trabalho apresenta uma pesquisa-ação envolvendo a criação, aplicação e avaliação de um 
material de mediação desenvolvido para a educação básica. O corpo na história da arte: Da 
representação à participação busca integrar a mediação da experiência estética com uma proposta de 
compreensão crítica da imagem. O material reúne dez obras de arte que abordam o corpo humano, 
produzidas em diferentes períodos e linguagens. As atividades combinam teoria, crítica e prática, 
propondo um diálogo entre arte erudita e cultura visual e estimulando a reflexão sobre os padrões de 
beleza adotados nos campos da arte e da publicidade para retratar o corpo. Este material educativo foi 
desenvolvido na disciplina “Mediação em Artes Visuais”, cursada na Licenciatura em Artes Plásticas 
da Escola Guignard/UEMG, e posteriormente aplicado em seis turmas do 1° ano do ensino médio em 
uma escola estadual. O estudo de campo aconteceu entre março e agosto de 2017, envolvendo cerca de 
270 estudantes, com uma carga horária total aproximada de quinze horas por turma. Os dados foram 
coletados através do registro escrito das aulas e pela aplicação nos estudantes de questionários de 
avaliação do material. Essa investigação funcionou como um piloto do projeto de pesquisa e extensão 
Mediação da experiência estética na escola. Atualmente em desenvolvimento, esse projeto 
disponibiliza um conjunto de dez materiais de mediação para professores da educação básica. Nesse 
projeto, uma professora de uma escola municipal aplicou O corpo na história da arte em suas aulas 
para uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Resultados dessas duas experiências indicam que 
esse material de mediação tem um potencial significativo para promover experiências estéticas e para 
ampliar a compreensão crítica da arte.  
 
Palavras-chave: Cultura visual. Experiência Estética. Educação básica. 
 
 
Introdução  

“Ninguém adquire novos conceitos se estes não se referirem 
às suas experiências de vida” (DUARTE JÚNIOR, 1994, p.32) 

 

                                                 

1Universidade do Estado de Minas Gerais / UEMG. Escola Guignard. Rua Ascânio Burlamarque, 540 - 
Mangabeiras - Belo Horizonte/MG 30.315-030.leticiaarrighi@hotmail.com 

  2 Universidade do Estado de Minas Gerais / UEMG. Escola Guignard / Mestrado em Artes. Rua Paraíba, 232 -  
Santa Efigênia - Belo Horizonte, MG 30.130-140. rachelsvianna@gmail.com  
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Nossa percepção do mundo é formada por uma série de experiências. Com base nas 

ideias de Jonh Dewey e Hans Gumbrecht, Bruno Martins e George Cardoso Filho (2010) 

afirmam que não existe um grau zero de experiência. Os dois autores discutem sobre o que 

constitui uma experiência e como se pode definir sua intensidade. De acordo com John 

Dewey, “Estar vivo é estar em contínua relação com um determinado ambiente e essa 

interação contínua é que pode ser chamada de experiência” (DEWEY 2010, apud MARTINS 

e CARDOSO FILHO 2010, p.148). Gumbrecht revela-nos que através da presença a 

experiência imediata se intensifica e se armazena na memória para unir-se a outras 

experiências. O filósofo alemão reconhece a importância da experiência imediata e natural, a  

qual, a princípio, não sofreria qualquer influência da interpretação hermenêutica. Como 

explicam Martins e Cardoso Filho,  

 
Gumbrecht busca um modo mais radical de apreensão das dimensões materiais da 
interação entre ambiente e criatura, algo que consiga captar os movimentos tensivos, 
ambíguos e indeterminados que se desenvolvem no curso dessas experiências. 
Gumbrecht vai denominar tais processos de produções de presença (2004), pois 
acredita que seriam situações-limite na conformação de uma experiência, na qual o 
aspecto material cumpre um papel mais importante que o aspecto significativo 
(MARTINS; CARDOSO FILHO, 2010, p. 150).  
  

Dewey afirma que uma experiência significativa se torna parte importante da memória 

e a memória é o que estabelece o elo entre uma experiência e outra. A obra de arte nos oferece 

a possibilidade de uma experiência estética pela força das imagens e das provocações que 

evoca. Nessa perspectiva, as aulas de arte são especialmente capazes de ofertar propostas de 

intensificação da experiência estética para professores e os alunos. Experiências estéticas são 

fundamentais para a percepção da nossa própria conexão com o mundo e para a construção da 

identidade.   

 
Dewey sugere que a criatura desenvolve sua habilidade expressiva mediante a 
interação com o ambiente, produzindo objetos que podem ser percebidos como 
resultado desta expressão, criando o ato/objeto expressivo. A transformação de uma 
ação ou de uma atividade em um ato de expressão é conseqüência de uma dupla 
mudança: a) da interação com o ambiente que apresenta resistência, fazendo com 
que a impulsão encontre seus meios e seus objetivos; b) o acesso a experiências 
passadas, cuja interação com a situação presente irá “reenergizar” e “requalificar” a 
impulsão (MARTINS; CARDOSO FILHO, 2010, p. 149).  
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Compreender criticamente uma imagem é tão importante quanto apreendê-la por uma 

interação imediata. Nas palavras de Marly Ribeiro Meira (2001, p.121), “Nada é tão 

representativo de experiência estética como uma imagem, seja ela algo etéreo, fantástico, ou 

algo materializado numa forma natural ou cultural”. Metodologias de ensino de arte que 

possibilitam a mediação da experiência estética e a compreensão crítica das imagens 

aumentam a perspectiva de uma interação vigorosa com imagens da arte erudita e da cultura 

visual, podendo aproximar esses dois universos do cotidiano dos alunos. Marly Ribeiro Meira 

chama atenção para a importância desse diálogo.   
O sujeito enfrenta, hoje, no cotidiano, uma verdadeira epopeia do olho e da pulsão de 
ter que ler com o olhar. A economia, transformada em semiocracia, fomenta uma 
hipertrofia da leitura, massacra o imaginário através de contínuas colonizações 
visuais. [...] A educação do olhar torna-se então um imperativo, uma forma de 
humanização e de cultivo, o que representa um dispositivo para a cidadania. Essa 
educação demanda compatibilizar imagens do cotidiano a estudos estéticos sobre 
arte e cultura (MEIRA, 2001, p.132.).  

 

No cenário contemporâneo, a publicidade atua como um dos principais mediadores da 

cultura visual. As propagandas destinadas ao consumo são como uma tradução de um ideal de 

vida da sociedade e têm influência significativa no processo de construção de identidades dos 

jovens. Para Everaldo Rocha,  
A publicidade traduz a produção para que esta possa virar consumo, e ensina 
métodos de sociabilidade enquanto explica o quê, onde e quando consumir. E ainda 
mais: é a publicidade que sustenta, em larga medida, a possibilidade de sermos os 
alegres receptores das diferentes mídias. [...] Nos anúncios, nossa perplexa razão 
contempla seres humanos perfeitos, produtos que dançam ou animais falantes. Como 
máquinas do tempo, não envelhecemos, existimos sem dores, em uma terra sem 
males (ROCHA, 2006, p.11, 12).  
 

Para que os alunos possam construir uma identidade singular e se posicionar de forma 

crítica diante dos fortes apelos publicitários, é preciso que a escola reconheça a importância 

de estabelecer um diálogo com o universo dos jovens. Para que as aulas sejam significativas, 

a elaboração de materiais e estratégias didáticas, assim como a seleção dos conteúdos, deve 

levar em conta as vivências dos estudantes. A proposta para uma compreensão crítica da arte, 

desenvolvida por Terezinha Sueli Franz, oferece diretrizes para a construção de uma 

metodologia capaz de contemplar esse diálogo. 
Ao trilhar os caminhos que levam aos níveis de compreensão mais complexos da arte 
o estudante há de percorrer um longo trajeto que passa pelo domínio de saberes de 
variados âmbitos do conhecimento humano: histórico, antropológico, estético, 
artístico, biográfico, sociológico e crítico. Levando em conta uma compreensão 
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holística e complexa da arte, estes âmbitos nunca aparecem de forma isolada, mas 
interconectados, porque são interdependentes (FRANZ, 2008, p.11).   

 
 Essas premissas constituíram a base para a proposição material educativo O corpo na história 

da arte: Da representação à participação. Tendo como alvo inicial professores e alunos do 

ensino médio, o material propõe uma metodologia de experimentação e análise de obras de 

arte pela perspectiva da representação do corpo, discutindo os padrões de beleza encontrados 

ao longo da história da arte, desde a pré-história até a contemporaneidade. O material foi 

elaborado para a disciplina optativa Mediação em Artes Visuais, oferecida nos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Artes Plásticas da Escola Guignard da Universidade do Estado 

de Minas Gerais. Uma vez pronto, foi aplicado em seis turmas do 1º ano do ensino médio de 

uma escola estadual de Belo Horizonte, como piloto do projeto de pesquisa e extensão 

Mediação da experiência estética na escola. As próximas seções apresentam o referencial 

teórico e a estruturação do material, sua aplicação e os resultados preliminares desse estudo.   

 

O corpo na história da arte: Uma proposta de mediação  

A concepção desse material de mediação baseia-se na premissa de que “educar-se é, 

primeiramente adquirir a ‘visão de mundo’ da cultura a que se pertence; educar-se diz respeito 

ao aprendizado dos valores e dos sentimentos que estruturam a comunidade na qual vivemos” 

(DUARTE JÚNIOR, 1994, p. 59). A proposta buscou entrelaçar a experiência estética, a 

teoria da arte, o pensamento crítico, a cultura visual e as práticas artísticas em sala de aula, 

estimulando um processo de apreensão, interpretação e compreensão do conjunto de obras 

selecionadas.   

O corpo foi eleito como tema para trabalhar a estética, a crítica e a cultura visual por 

sua força estética e por sua importância na história da arte e na cultura midiática. Segundo 

Mirian Celeste Martins, Gisa Picosque (2012) e Bruno Leal (2006), o corpo é um dos meios 

de expressão mais fortes da sociedade. Enquanto Martins e Picosque chamam atenção para o 

papel primordial do corpo na apreensão do mundo, Leal aponta para a manipulação dos 

códigos sociais inscritos na multiplicidade de imagens do corpo divulgadas pelas mídias.   

 
O corpo é a porta de entrada de todo o conhecimento e por isso o entendimento 
corpóreo se faz fonte para o conhecimento. [...] Este horizonte do papel primordial 
do corpo nos processos de percepção e cognição singulariza uma questão para 
processos educativos: a experiência sensível do corpo. Há diferentes possibilidades 
de gerar a experiência sensível do corpo focalizando a apreensão de algum 
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conhecimento. Mas há uma possibilidade que, potencialmente, traz em si a 
convocação do corpo para essa experiência: a estética. Por estética, não estamos 
propondo uma disciplina que se preocupa da produção poética, do “belo”; mas 
focalizando a estética como estesia, uma capacidade que permite a percepção, 
através dos sentidos, do mundo exterior (PICOSQUE; MARTINS, 2012, p. 35).  

 
Nas imagens mediáticas, então, registra-se uma performatividade dupla: os corpos, 
como escrita, nelas performam-se, organizam de modo localizado e peculiar os 
códigos sociais; ao mesmo tempo, numa situação comunicacional específica, eles 
performam-se no tempo/ espaço da recepção, junto com as outras linguagens postas 
em ação pelos produtos mediáticos (LEAL, 2006, p. 148).  

 

A ideia é que, ao estudar as obras apresentadas, o professor e os alunos possam 

desenvolver uma reflexão sobre os diferentes papéis que o corpo desenvolve na arte. O 

material reúne reproduções de dez obras de arte, sendo seis esculturas e quatro registros de 

performances: 1) Vênus de Willendorf (2.400 A.C), símbolo da representação do corpo 

feminino no período Paleolítico, está ligada à beleza e à fertilidade; 2) Afrodite de Cinido 

(305 A.C), esculpida por Praxíteles no período da Grécia Antiga, marca o momento em que os 

escultores começam a idealizar a beleza do corpo em suas obras; 3) Davi (1501-1504), 

esculpido por Michelangelo durante o Renascimento, representa o ápice do ideal de beleza 

renascentista; 4) Mulher em pé (1937), de Ernesto de Fiori, é uma obra modernista que quebra 

os paradigmas da beleza idealizada; 5) Mulher que está (1930), de Gaston Lachaise, retrata a 

esposa do artista, que encarna seu ideal de beleza; 6) Homens caminhando (1960), de Alberto 

Giacometti, representa a figura humana distorcida pelos ideais artísticos dos tempos 

modernos; 7) Antropométrie de L’epoquebleve(1960), obra em que Yves Klein transforma o 

corpo em suporte; 8) O corpo é a obra (1961), performance em que a assinatura do artista 

Piero Manzoni automaticamente transforma os corpos em obras de arte; 9) Homem = Carne/ 

Mulher=carne(1997), obra contemporânea de Laura Lima; e 10) registros das performances 

Ritmo 4 e Art Must Be Beaultiful, de Marina Abramovic, em que a artista testa os limites do 

seu corpo.   

Esse conjunto de obras traz um recorte da história da arte, ressaltando diferentes 

modos de representação e atuação do corpo desde o período paleolítico até 

contemporaneidade. Cada uma das obras está apresentada em uma ficha. De um lado, aparece 

apenas a imagem da obra, sem qualquer informação textual. Do outro, a ficha técnica, 

acompanhada de algumas informações históricas sobre a obra, enfatizando sua relação com o 

corpo. O material inclui também algumas propostas de leitura direcionadas ao professor. Uma 
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delas consiste em um trecho do livro Fenomenologia da Percepção, de Merlau-Ponty (1994), 

que convida a pensar o corpo desprendido da visão de objeto, reforçando seu papel de atitude 

na arte contemporânea. Apesar de sua forte relação com o objeto, é preciso reconhecer o 

corpo como linguagem, enquanto sua autonomia também é reconhecida. Nas palavras do 

filósofo, “O corpo é a obra e sua linguagem é poética”. Um pequeno recorte do livro 

Fundamentos Estéticos da Educação, de João Francisco Duarte Júnior (1994), busca provocar 

uma reflexão sobre a influência da submissão aos padrões de consumo para os modelos de 

educação e enfatiza a necessidade do fortalecimento do ensino de arte nas escolas formais.  

A proposta de mediação procura contemplar quatro âmbitos da compreensão crítica da 

arte propostos por Teresinha Franz (FRANZ 2003; RANGEL&FRANZ, 2009):  

Histórico/antropológico; Estético/Artístico; Biográfico e Crítico Social. Uma série de 

atividades inter-relacionadas contempla o estudo da história da arte, a análise e a interpretação 

dos aspectos estéticos das dez obras selecionadas e a comparação entre os diferentes modelos 

de representação do corpo com os paradigmas contemporâneos da publicidade. Os exercícios 

buscam estabelecer uma conexão entre a arte erudita e a cultural visual, estimulando uma 

reflexão sobre a atitude política e crítica da arte contemporânea diante dos padrões de beleza 

impostos pela mídia.   

A metodologia foi estruturada em quatro etapas: 1) apresentação da proposta e 

interação livre com as obras; 2) apresentação do contexto histórico das obras; 3) debate 

relacionando arte e publicidade; 4) atividade prática de produção. Para ajudar o professor a 

conduzir o debate, dezessete perguntas estão disponíveis, entre elas: “o ideal de beleza do 

homem é igual ao da mulher?”ou “como você define o corpo na arte contemporânea?”  Além 

dessas questões mais abrangentes, o material propõe também perguntas especificamente 

ligadas à análise de algumas obras. A proposta de atividade prática apresenta sugestões para 

trabalhos que podem ser executados pelo professor e a turma, de acordo com a 

disponibilidade de materiais e espaço.  

 

 
Aplicação do material de mediação  

O estudo de campo, realizado em uma escola estadual durante o período de estágio de 

uma das autoras, aparece narrado aqui na primeira pessoa do singular. A escola, localizada na 

área central de Belo Horizonte, ofereceu total apoio ao projeto. As aulas de arte do turno da 
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tarde foram cedidas pela professora responsável por seis turmas do 1° ano do ensino médio 

exclusivamente para aplicação do material. Cada turma tinha em média 45 alunos. Ao todo, 

foram dezoito aulas de cinquenta minutos, com um total aproximado de quinze horas de carga 

horária por turma. As turmas tinham aula de arte uma vez por semana na mesma sala onde 

tinham todas as disciplinas, visto que a escola não conta com um espaço específico para 

atividades de arte. A pesquisa utilizou a metodologia da pesquisa-ação, associando a produção 

do material de mediação, a prática e a reflexão com o objetivo de aprimorar o ensino e a 

prática pedagógica. Segundo David Tripp,  
É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de 
investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um 
ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 
prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avaliase 
uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do 
processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação (TRIPP, 2005, p 
445). 
 

Eu apliquei e registrei o material através de um protocolo de registro atualizado a cada 

aula, o que talvez tenha dificultado um registro mais sistemático do processo, mas ao mesmo 

tempo me possibilitou uma imersão nesta experiência como docente. Para iniciar as aulas, 

apresentei aos alunos a proposta, dizendo que as atividades combinavam teoria, crítica e 

prática e que durante esta experiência eles seriam convidados a analisar algumas obras de arte 

e desenvolver uma reflexão sobre elas e seus contextos, de uma forma que elas deixassem de 

ser estranhas e passassem a integrar o nosso cotidiano. Expliquei que se tratava de um 

material educativo desenvolvido especialmente para eles e que sua participação poderia 

contribuir para a melhoria desta proposta metodológica.  

Após esta breve introdução, fixei as imagens no quadro negro e convidei os alunos a 

observá-las, sem lhes dar qualquer informação a respeito delas. Ao permitir que os estudantes 

interagissem diretamente com as obras, sem direcionar seu olhar, as interpretações foram 

feitas de maneira intuitiva e espontânea.  Desta forma, pude colocar em prática a proposta de 

provocar um “desconforto cognitivo”, defendida por Teresinha Franz, bem como a 

experiência imediata, despertando a curiosidade sobre as obras. Enquanto os estudantes 

olhavam, eu levantava algumas questões para estimular a análise, como “Qual dessas obras 

vocês acham que é mais antiga? Por quê? Alguns de vocês já conheciam estas imagens?”.  

Após este primeiro momento de interação dos alunos com as obras, cada turma foi 

dividida em dez grupos formados por quatro ou cinco integrantes, sendo que cada grupo ficou 
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responsável por uma ficha. As aulas seguintes trataram do contexto histórico de produção das 

obras, mas este conteúdo não foi apresentado por mim. Tínhamos uma aula por semana e a 

cada semana um ou dois grupos apresentavam a obra pela qual ficaram responsáveis. Os 

alunos trouxeram cartazes, outras imagens, outras obras dos artistas e algumas apresentações 

em PowerPoint. Este método fez com que estas aulas tratassem as informações históricas das 

obras como uma conversa, substituindo a aula expositiva. Em suas apresentações, muitas 

vezes os alunos direcionavam o foco das informações para a biografia dos artistas. Por isso, 

depois de cada apresentação, eu propunha uma nova análise da obra, considerando o contexto 

apresentado, os aspectos estéticos e a relação do corpo representado na obra com os padrões 

de beleza definidos ao longo da história da arte, estabelecendo um diálogo com os padrões 

veiculados na cultura visual.  

Depois de explorar o conteúdo histórico das obras, a etapa seguinte teve como foco o 

âmbito crítico/social. Com a turma ainda dividida em grupos, iniciamos uma reflexão sobre a 

relação entre arte, publicidade e os padrões de beleza referentes ao corpo. Cada grupo recebeu 

uma das questões reunidas no material. Depois de um breve tempo para a discussão interna 

entre os grupos, cada um apresentou sua resposta para o restante da turma, o que gerou muitos 

debates. Essa atividade permitiu desenvolver um novo entendimento sobre as obras, tratando 

de temas como o papel ativo do corpo na arte contemporânea e o impacto da utilização de um 

padrão idealizado de beleza na publicidade.  

Após a etapa crítica, solicitei aos grupos que trouxessem propostas para um trabalho 

prático. Para adaptar o trabalho à estrutura do espaço e à disponibilidade de recursos, levei 

para as aulas o conceito de “coletivos de artistas” e solicitei que cada grupo trouxesse para a 

aula seguinte uma proposta de trabalho que pudesse ser executada por todos da turma, para 

que trabalhassem como um grande coletivo. A ideia de construir um “outdoor de 

contrapropaganda”, levada por um dos grupos, acabou sendo escolhida por todas as salas, que 

se mobilizaram com o intuito de organizar uma única exposição para os trabalhos. Cada turma 

produziu um outdoor sobre um painel de madeira de 1,20m por 90cm, utilizando diversas 

técnicas, como assemblage, colagem, pintura e grafite. Na última aula de produção dos 

painéis, apliquei nos estudantes um questionário de avaliação do material. Este questionário 

não era identificado e continha questões abertas e de múltipla escolha. Estas questões eram 

relativas ao tema, às obras, às atividades e à aprendizagem que tiveram ao longo desse 
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processo. Por este questionário, os alunos puderam sugerir mudanças e identificar qualidades 

e problemas na proposta.   

O fechamento desse processo deveria ter acontecido com a reunião dos estudantes das 

seis turmas para visitar a exposição dos seus trabalhos. A direção da escola autorizou a 

montagem dos painéis em um dos corredores da escola e isso foi feito pela professora 

responsável pela disciplina. No entanto, no dia seguinte à montagem, todos os painéis foram 

retirados e descartados, não se sabe exatamente por que ou por quem. Esse imprevisto causou 

enorme frustração para todos os envolvidos nesse longo processo de ensino-aprendizagem, 

deixando incompleta a experiência proposta.   

 

Considerações finais  

Os resultados preliminares da pesquisa indicam que o material de mediação O corpo 

na história da arte tem um potencial significativo para promover experiências estéticas e para 

ampliar a compreensão crítica sobre arte. É interessante notar o quanto o tema despertou o 

interesse nestes estudantes.  Alguns deles sugeriram a criação de materiais de mediação que 

tratassem da diversidade de gênero. Por esta experiência, foi possível perceber o quanto esta 

nova geração de jovens está procurando caminhos para a formação de uma identidade ativa e 

singular.   

Algumas dificuldades puderam ser apuradas ao final do processo. O tempo de 

aplicação do material se estendeu muito além do previsto. Aconteceu uma série de 

imprevistos que interromperam a sucessão das aulas, incluindo uma greve de um mês de 

duração, paralisações e feriados que distanciaram uma aula da outra. A intenção de estender o 

número de aulas para possibilitar um tempo maior de diálogo sobre as obras acabou 

dispersando as turmas em alguns momentos. O trabalho de ateliê foi limitado pelas restrições 

de espaço e de materiais. Estas questões logísticas inviabilizaram a participação de todos os 

alunos na execução dos painéis. Considerando essa avaliação, na reformulação do material o 

número de aulas passará a contemplar apenas seis aulas e a proposta de ateliê será revista, de 

modo a atender as restrições de infra-instrutora da escola.  

 Apesar da questão do tempo e das dificuldades com a atividade de produção, o 

material se mostrou muito eficiente. O primeiro contato com as obras, realizado de forma 

livre, promoveu o envolvimento dos estudantes e proporcionou um ambiente favorável à 
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experiência estética. Os textos apresentados nas fichas foram bem compreendidos pelos 

estudantes, servindo como uma base sólida para a pesquisa que fizeram sobre o contexto 

histórico das obras. O tema se mostrou muito atrativo e as questões despertaram interesse e 

estimularam o envolvimento nos debates. A maior parte da turma participou ativamente dos 

processos de análise e interpretação das obras de arte e o nível da discussão indica que houve 

um desenvolvimento consistente da capacidade crítica dos estudantes.   

O mesmo material de mediação foi aplicado por uma professora da rede municipal de 

Belo Horizonte dentro do projeto de pesquisa e extensão Mediação da experiência estética na 

escola. Iniciado em maio de 2017 e com término previsto para dezembro do mesmo ano, esse 

projeto disponibilizou dez materiais de mediação para professores de vinte e duas escolas 

públicas localizadas em Belo Horizonte. Assim como O corpo na história da arte, todos os 

materiais foram desenvolvidos por estudantes de graduação para a disciplina optativa  

“Mediação das Artes Visuais”. Cada professor participante do projeto pôde escolher, entre o 

leque de opções ofertado, o material que considerava mais adequado para seus estudantes.   

Na primeira fase do projeto, uma professora aplicou o material de mediação sobre o 

corpo nas suas aulas para uma turma do 6° ano do ensino fundamental, composta por 32 

alunos, com faixa etária de onze a doze anos. Como já estava explorando a temática do corpo 

com estes estudantes mesmo antes de receber o material, a professora adaptou a proposta para 

apenas duas aulas. Considerando que os registros fotográficos das quatro performances, os 

quais mostravam o corpo nu dos artistas, não eram adequados para essa faixa etária, ela 

trabalhou apenas com as seis esculturas. Pela sua avaliação, a pouca idade dos estudantes não 

constituiu um obstáculo para a análise das obras nem para a discussão sobre os padrões de 

beleza relacionados ao corpo.    

No segundo módulo do projeto Mediação da experiência estética na escola, ora em 

andamento, três outros professores estão utilizando o mesmo material. Suas sugestões serão 

incorporadas na revisão final. Mas as duas experiências aqui relatadas já indicam o grande 

potencial de O corpo na história da arte como instrumento de mediação das artes visuais na 

educação básica. Mais do que isso, apontam para a validade de combinar a experiência 

estética e a compreensão crítica da arte no ensino de artes visuais.   
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O “EDUCADOR PRESENTE" EM FOCO: EXPERIÊNCIAS 

ESTÉTICAS FORMATIVAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ARTE/EDUCAÇÃO DA ECA/USP (1984-2001) 

Guilherme Nakashato1 - IFSP 

Grupo de Trabalho em Ensino 

 

Resumo 

O artigo é oriundo da tese “Das estradas e dos desvios: o Curso de Especialização em 

Arte/Educação da ECA/USP (1984-2001) e a formação do professor de Arte” (2017), baseada na 

proposta metodológica de composição historiográfico-narrativa de Paul Ricoeur, recorrendo a 

entrevistas das fundadoras, das ex-professoras e de ex-alunas que fizeram parte do Curso de 

Especialização em Arte/Educação da ECA/USP. Dessa forma, o artigo incide na análise da 

importância do protagonismo do sujeito e da autorreflexão como elemento fundamental na própria 

formação, que caracterizou o referido curso em seus anos de funcionamento, sobretudo pelo conceito 

de “presença” pesquisado e praticado pela professora Regina Machado, uma das fundadoras deste 

curso pioneiro no Brasil. A concepção de “educador presente” põe-se em diálogo com a proposta 

deweyana de experiência estética, ou seja, a vivência significativa que reside na essência da 

transformação do sujeito, constituindo-se em seu próprio percurso de aprendizagem, que, por sua vez, 

revela-se fundamental para uma proposta de formação de educadores críticos, reflexivos e 

comprometidos com a transformação do outro. 

Palavras-chave: Arte/Educação. Formação de professores. Presença.  

 

Introdução 

O intuito do presente artigo é apresentar uma análise do processo de formação do 

arte/educador, sobretudo ao aspecto subjetivo da construção da identidade docente, ou seja, 

                                                 
1 Doutor em Artes pela ECA/USP. Professor do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de São Paulo. Membro 
do Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação da ECA/USP. E-mail: 
nakashato@ifsp.edu.br. 
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do encontro do aluno consigo mesmo, por meio da arte e da arte/educação, permitindo um 

reconhecer de si transformado por tais experiências e revelando seu desejo de tornar-se um 

mediador de transformações de outras pessoas. Tais considerações foram desenvolvidas ao 

longo da pesquisa que deu origem à tese “Das estradas e dos desvios: o Curso de 

Especialização em Arte/Educação da ECA/USP (1984-2001) e a formação do professor de 

Arte”, defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, 

cuja intenção centrava no estudo histórico e contextual do referido curso de especialização, 

considerado como uma das primeiras iniciativas de formação lato sensu especificamente para 

o ensino da arte em uma universidade brasileira. 

A partir de uma metodologia amparada pelas teorias de composição historiográfico-

narrativa como processo de construção histórica, de viés hermenêutico-fenomenológico, de 

Paul Ricoeur, foram realizadas entrevistas com as fundadoras2 do curso, bem como de ex-

professoras3 e ex-alunas4 para recolher diferentes olhares formativos e possibilitando uma 

paleta mais colorida sobre o cenário educativo cultivado pelo Curso de Especialização em 

Arte/Educação da ECA/USP5. O conjunto desses depoimentos narrativos forneceu matéria 

reflexiva para analisarmos o que se destacou nas memórias das entrevistadas, fazendo emergir 

tópicos que se consideraram fundamentais no processo formativo promovido pelo curso ao 

longo de seu funcionamento, de 1984 a 2001: o desejo pelo aprimoramento pessoal; a vida 

que se envolvia com o curso; a (re)descoberta de teorias e estudos na área; o encontro com a 

pesquisa; o processo criador na docência; e o reconhecimento de si e das próprias 

experiências estéticas com a Arte como princípio na formação de professores – sendo esta 

última o foco do artigo. 

                                                 
2 Profa. Dra. Ana Mae Tavares Bastos Barbosa e Profa. Dra. Regina Stela Barcelos Machado. 
3 Profa. Dra. Maria Christina de Souza Lima Rizzi (aluna das turmas de 1984 e de 1985, e professora de 1991 a 
2001), Profa. Maria Stela Fortes Barbieri (professora de 1997 a 2001) e Profa. Dra. Rosa Iavelberg (aluna das 
turmas de 1986 e de 1990, e professora de 1991 a 2001). 
4 Profa. Dra. Maria Cristina Blanco (aluna da turma de 2000), Profa. Maria Cristina Meireles Toledo Cruz (aluna 
da turma de 1992) e Profa. Dra. Maria Lúcia Batezat Duarte (aluna das turmas de 1984 e 1985). 
5 Atualmente, está em funcionamento outro curso de especialização lato sensu em arte/educação vinculado à 
ECA/USP, intitulado “Arte na educação: teoria e prática”, coordenado pelo Prof. Dr. Pedro Paulo Salles 
(ECA/USP) e pela Profa. Dra. Rosa Iavelberg (FEUSP). Apesar de Iavelberg ter parte de sua trajetória envolvida 
no primeiro curso (fora aluna em 1986 e em 1990, e professora do curso entre 1991 e 2001), em entrevista, ela 
afirmou que o curso “Arte na educação” partiu de uma proposta distinta, em 2006, pela agenda de necessidades 
advindas com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (IAVELBERG. Entrevista. 27/10/2015). 
 

2366



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 

O encontro de si mesmo pela arte/educação 

Ao longo das análises das narrativas, minha intuição indicava que deveria olhar com 

carinho o processo de criação poética, pois via potência de que preciosidades viessem à tona, 

quais pérolas barrocas, imperfeitas, porém singulares: belas e raras. Talvez, porque estivesse 

contaminado por minhas próprias experiências de criação poéticas que me mobilizaram tanto 

a reconduzir minha trajetória como arte/educador por inúmeras trilhas e desvios que surgiam 

diante de meu caminhar. Contudo, a pesquisa foi indicando que poderia haver algo mais 

profundo, quem sabe, algo que antecipasse a própria criação poética.  E vislumbrei a 

oportunidade do desenvolvimento da subjetividade pela/para a arte, questão sobre a qual a 

professora Regina Machado (fundadora, coordenadora e professora do Curso de 

Especialização) pesquisou e refletiu. Assim, comecei a perceber que alguns termos 

recorrentes nas narrativas captadas poderiam ser associados ao exercício da subjetividade, 

como “autoconhecimento”, “autorreflexão” ou “autoformação”: o uso do antepositivo “auto”, 

que significa “si mesmo” (HOUAIS, 2001). Autoconhecer-se, autorrefletir-se e autoformar-se 

compunham, então, o amplo espectro do exercício da subjetividade. Portanto, cabe a pergunta 

reflexiva para a pesquisa: Será que a marca de transformação no Curso de Especialização da 

ECA/USP era a postura ativa diante da subjetividade, em que o arte/educador encontra a si 

mesmo pela arte e redefine seu percurso? 

Olhando retrospectivamente é possível delinear que o acompanhamento de Regina 

Machado como coordenadora possa ter moldado as linhas gerais do curso. Não se trata aqui 

de colocar nos holofotes apenas o trabalho de Machado, pois é notório que o curso foi 

constituído por diferentes pessoas, com diferentes visões sobre a arte e seu ensino, como 

analisado ao longo da pesquisa. Mas é inegável que seu papel foi determinante como 

responsável pela articulação de implantação e de modificações que o curso sofreu ao longo 

dos anos.  

Em relação à concepção, diferentes visões das duas fundadoras, Ana Mae Barbosa e 

Regina Machado, atribuem uma à outra o papel fundamental para o desenvolvimento do 

curso. Barbosa aponta Machado como a grande responsável pelo curso, em especial a partir 
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da segunda fase6 (1991-1997) em que “[...] Regina fez um curso ótimo, excelente. [...] Ela que 

me convidava para dar aula nos cursos.” (BARBOSA, Entrevista, 29/10/2013). Por sua vez, 

Machado reflete sobre seu papel junto de Barbosa para a implantação do curso, no citado 

trecho de sua narrativa apresentado no capítulo anterior: 
 
Ela fez aprovar esse curso com a força e o poder dela para que essa situação se 
abrisse. Daí ela foi embora, [...] porque a função dela, na maioria das vezes, é essa: 
ela abre uma floresta a faca, ela cria uma trilha e depois bota as pessoas nessa trilha 
para as pessoas continuarem esse trabalho. Na minha experiência, na minha 
memória, foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar nesse curso com ela no 
início, depois com várias equipes que foram se sucedendo desde [19]84. 
(MACHADO, Entrevista, 28/07/2013). 

 

A atitude de persistência articuladora de Barbosa realmente fora fundamental não 

somente para o surgimento do curso, mas para toda a área de arte/educação, em especial na 

consolidação da linha de pesquisa de ensino e aprendizagem da arte nas universidades 

brasileiras a partir da década de 1980. A trilha conquistada “a faca” por Barbosa foi assumida 

por Machado que passou a dirigir o Curso de Especialização, e assim, paulatinamente 

ganhando novos contornos. Na primeira fase do curso (1984-1990), a estrutura continuava a 

mesma: uma disciplina semestral capitaneada por Machado que integrava as discussões sobre 

arte/educação para todos os alunos do curso e as disciplinas optativas que os alunos elegiam 

do cardápio do PPGAV stricto sensu, para o refinamento de suas buscas. Contudo, a pesquisa 

de Machado se fazia presente – o interesse pelos fundamentos da arte/educação, em especial 

pela reflexão sobre como a arte e a educação estavam envolvidas na vida de cada sujeito7. 

                                                 
6 Durante a pesquisa foram identificadas três fases principais que marcaram o Curso de Especialização da 
ECA/USP: a integração com a estrutura do PPGAV stricto sensu da ECA/USP, entre 1984 a 1990, em que os 
alunos do curso lato sensu podiam escolher algumas disciplinas do stricto para construir seu próprio itinerário 
formativo. Neste período o curso era dividido em dois módulos anuais. A segunda fase foi caracterizada pela 
separação do stricto sensu, e pela consequente reconfiguração do curso vinculada à PPGAV, entre 1991 a 1997. 
A terceira, de 1998 a 2001, foi marcada pela integração do curso aos projetos do Núcleo de Apoio à Cultura e 
Extensão em Promoção da Arte na Educação (NACE/NUPAE, criado em 1994 e mantido até 2009), ampliando 
sua autonomia por um lado, mas enfrentando muita resistência em várias instâncias universitárias, culminado na 
formação de sua última turma de alunos, em 2001. 
7 Sobre esse aspecto, Machado ainda sustentava a importância dos contos das narrativas de diferentes culturas 
como meio de diálogo de ideias e valores genuinamente artísticos, que passam a constituir substratos na 
formação das pessoas, independente de se tornarem arte/educadores e/ou artistas. Tais narrativas são, portanto, 
fundamentais para a constituição integral do ser. Faço relação direta com as ideias de Paul Ricoeur, no recorte 
desta pesquisa, mas ela se apoia em vários outros pesquisadores e pensadores, com destaque a Walter Benjamin, 
Mikail Bakhtin, Joseph Campbell, Vladimir Propp, Michele Simonsen, Idries Shah, Malba Tahan, J. R. R. 
Tolkien e Michel Ende (MACHADO, 2004). 
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[...] No curso da Regina [Machado], ela tinha um exercício de... [...] Como que a 
arte entrou na sua vida? Essa era a questão-chave que ela fazia pra gente. E aí eu vi 
que a arte entrou na minha vida há muito tempo e que não era à toa que eu estava ali, 
entendeu? E que sempre eu tive essa escolha pela arte, desde a escola, da minha 
escola de educação infantil... E que no ginásio teve uma quebra, mas mesmo assim 
eu consegui gostar de trabalhos manuais... Eu me virava, tinha uma avó que 
bordava, e eu ficava sempre nessa coisa de gostar, curtir mesmo! Então daí, as 
oportunidades também foram ficando claras com esse meu ingresso na FAU, 
Faculdade de Arquitetura. (IAVELBERG, Entrevista, 27/10/2015). 

 

Regina Machado propunha aos alunos a investigação de suas próprias vidas para 

localizarem suas motivações e assim, compreender melhor sua vocação para a arte e a 

educação, sendo mediada por proposições que incluíam as narrativas de contos das culturas 

tradicionais, sejam elas ocidentais, orientais, estrangeiras ou brasileiras, aliadas a elaborações 

artísticas dos alunos. Para alguns deles essa experiência marcou profundamente seus 

caminhos, tornando-se importante referência que carregaram consigo ao longo de seus 

percursos. 

 
[...] Regina Machado nos fazendo, assim, refletir sobre o ser de cada um... Nos 
“arrancando a alma...” Essa que era a coisa da Regina. Contando história e “nos 
arrancando a alma!” Então, assim, eu lembro que com a Regina, a coisa mais 
importante pra mim, que estava na faixa dos 30 [anos], foi realmente definir o ser 
professora ou ser artista... Ela me fez pensar muito nisso... Ela nos fez desenhar. Fez 
com que isso ficasse claro pra mim, no processo de pensar e esse pensar significava 
ver realmente os interesses que eu tinha, os movimentos que eu fiz em prol de cada 
coisa. E eu acho que foi muito importante eu ter saído desse primeiro ano, claro que 
com toda a bagagem do entorno, as possibilidades, tudo, mas com essa clareza de 
que eu era definitivamente a professora de Artes e aprender a ter um modo de 
trabalhar essa arte, com a Regina Machado. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015). 

 

Próximo ao inenarrável, Duarte exclama: “nos arrancando a alma!”, como um ato 

extremo de desenraizar de seu interior o que há de mais importante naquela oportunidade – a 

convicção da docência e da arte. As experiências proporcionadas nas aulas de Machado se 

assemelham com outros depoimentos e com minha própria vivência já exposta anteriormente: 

todos apontam para a importância de uma proposta que se refinou ao longo dos anos em fazer 

com que cada pessoa, com suas características singulares, olhasse para dentro de seu 

repertório de experiências e percebesse o papel fundamental da arte em sua história pessoal, 

reforçando, assim, os laços com a arte/educação. 
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O exercício da subjetividade proporcionado pela construção didática de Machado 

propunha que o aluno deixasse fluir a correnteza da memória e que retivesse, criticamente, 

aquilo que, de fato, foi (e é) importante para suas escolhas. Mas não é tarefa fácil ou 

simplesmente intuitiva – seu diálogo provocador, estimulado pelas análises de outras 

narrativas, demanda seriedade, disposição e entrega para o cumprimento do desafio. Ao fim 

do processo, muitas vezes sintetizado imageticamente em um “alvo”, cada indivíduo podia 

divisar e compreender melhor não somente as escolhas dos caminhos, entre estradas e 

desvios, que os levaram à arte e à educação, como potencialmente direcionavam novos 

horizontes a desenvolver, seja como arte/educador, seja como pesquisador. 

 
[...] Ela tinha um projeto, que eu me lembro... Eu estava levantando os desenhos da 
época, que era “construir o seu alvo”. Ela tinha esse nome: “Construir o Alvo”. E 
aquela disciplina da Regina [Machado], foi “perturbadora”. Assim, aspas no 
“perturbadora”, porque ela faz você mexer com coisas íntimas, com recursos 
internos, que ela diz. Você busca coisas suas, você faz perguntas sobre seu 
procedimento de professor, de educador, de contador de histórias... É muito singular, 
assim, o ano inteiro... Com o crescimento de descobrir esse alvo. Porque a palavra 
ficou tão forte durante o curso. Porque, é claro, você tinha que construir o seu 
desenho, mas junto com esse desenho do alvo. Você tinha que construir o seu 
objetivo e ela ficou “perturbando a gente” – entre aspas também – o ano todo pra 
que a gente se achasse, se encontrasse com o professor... (BLANCO, Entrevista, 
14/01/2016). 

 

Cristina Cruz ressalta essa experiência de olhar para dentro de si, trazendo as 

metáforas que Machado usava em suas aulas: as narrativas de contos tradicionais que 

refletiam sobre as origens das coisas, do processo de causa e efeito ou do fascinante 

imaginário fantástico, que estimulam a pensar diferente sobre algo que já temos como certo e 

estabelecido. 

 
[...] Eu gostei muito de um alvo que a Regina [Machado] mandou fazer, que era: 
qual a sua pergunta-chave? E você ia colocando as perguntas periféricas, assim, 
também... Esse método do alvo eu gostei muito porque era uma coisa: qual é o foco. 
E aí, quais eram as questões que aquilo reverberava mas não eram tão centrais pra 
você não perder o foco.... 
[...] Então, eu acho que pra mim, a Regina, em termos desse processo de 
autoconhecimento e de reflexão, eu acho que foi muito importante, [...] mas acho 
que a compreensão da arte/educação com essa fonte, onde está a torneira, onde você 
bebe, onde está o pote da água que sai, que não sei o quê, aonde que vai... A 
nascente desse rio, [...] acho que tudo, essa consciência, eu acho que foi muito 
importante pra mim, nesse nível mais aprofundado pessoal, de autoconhecimento 
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que eu estou te falando, mas de tomar conhecimento de algumas coisas... (CRUZ, 
Entrevista, 13/01/2016). 

 

Assim, Cruz faz reverberar em sua narrativa a curiosa história colhida e utilizada por 

Regina Machado, do sujeito simples, da roça, que se encantou com a água que jorrava de uma 

torneira quando visitou a cidade grande e resolveu comprar uma; ao retornar para suas terras, 

colocou a torneira na parede, ele conclamou toda a comunidade a ver a maravilha que trouxe 

da cidade. Machado não termina a história, mas convida-nos a cada um construir seu final. 

Surgem as mais variadas versões, umas mais racionais, outras mais fantásticas, mas todas 

contendo sentidos que são construídos pelos contextos dos sujeitos. Machado, então, retoma o 

desafio à autorreflexão: O que jorra da torneira? De onde e o que é a fonte? Para onde vai? 

Assim, ela traz a história não somente como uma ferramenta de apoio didático, mas como a 

motivação epistemológica do sujeito pensar sobre si mesmo no mundo, buscando uma 

verdade singular pela imaginação e criação poética. 

A proposição metodológica e conceitual de Regina Machado, segundo os 

depoimentos, praticamente atravessou toda a história do Curso de Especialização, sendo 

desenvolvida e refinada ao longo dos anos de 1984 a 2001. Christina Rizzi vivenciou essa 

proposta quando aluna e acompanhou como colega professora do curso: 
 
[...] essa é a grande colaboração da Regina Machado. É uma criação dela no sentido 
de criação pedagógica. Ela foi capaz de amalgamar as questões dela, as pesquisas 
pessoais de uma forma magistral, criando essa metodologia. Ela criou isso. Criou e 
se desenvolveu, e marcou, no bom sentido. (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015). 

 

A marca do exercício da subjetividade gravada pelas disciplinas desenvolvidas por 

Regina Machado traz ainda outra ideia alinhavada: a questão da “presença” como foco do 

educador no exercício de sua missão. O educador deve estar realmente “presente” para que o 

diálogo educativo aconteça no grupo. 
 
[...] Então, eu acho que a especialização, sem dúvida, o que ela me deixou bem claro 
foi o prazer de estudar, o prazer de aprender. Entendeu? E, talvez, com Regina, a 
clareza de que esse prazer de aprender não é um aprender fora de você, mas é um 
aprender dentro, pra dentro de você. É um se conhecer também, é um se aprender 
também... 
 [...]... tinha um lado da Regina, muito forte, que era usar todos os recursos pra nos 
fazer [proporcionar] um autoconhecimento, conhecimento de si. Que esse era o 
grande objetivo dela. Depois, se eu tiver que te dizer o grande aprendizado que ela 
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me trouxe, como professora, e o que ela trabalhava com a gente, era o que ela 
chamava de “estar presente”.  
[...]  Sabe, a coisa da Regina era essa, a abordagem dela era muito mais uma 
abordagem pela arte, nesse sentido da literatura, que te leva a pensar... Então, se eu 
tivesse que dizer, se você me perguntasse: “Maria Lúcia, qual era o foco da 
Regina?” Era no sensibilizar para arte e nos sensibilizar para uma autorreflexão e 
uma autoconsciência o tempo inteiro. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015). 

 

“Presença” é um conceito profundamente analisado por Machado que conjuga a 

qualidade e a disposição do mediador em provocar no interlocutor uma experiência singular e 

profunda a ponto de, potencialmente, transformá-lo. Em outras palavras, a “presença” 

constitui-se na potência do sujeito em provocar a mudança em outra pessoa, no grau da 

experiência estética deweyana.  

 
Então, finalmente, o que é presença? É a qualidade que permite ao professor 
sintetizar no momento da aula, a cada momento de cada aula, o conhecimento que 
possui e que se atualiza e se transforma durante o processo da prática pedagógica. O 
conhecimento do professor advém 1) do que ele aprendeu sobre arte – refletindo 
sobre textos teóricos e poéticos, apreciando obras de arte, exercitando seu processo 
criador – dando forma à sua própria experiência, seja uma forma de um produto 
artístico, seja a própria aula entendida como forma, 2) do que ele aprendeu sobre os 
alunos – organizando os dados que leu sobre as características sociopsicológicas de 
cada faixa etária, em conjunto com os dados que observou, percebeu dos alunos na 
sua comunicação com eles e 3) do que ele aprendeu sobre si mesmo – observando-se 
durante as aulas, durante sua reflexão e ação criadora. (MACHADO, 1989, p. 201-
202). 

 

Essa ideia que se relaciona intimamente com a concepção de uma educação que 

acontece na inter-relação entre pessoas, ou seja, no encontro franco e disponível ao diálogo. A 

subjetividade tem uma relação de interdependência com a imaginação criadora, que 

analisamos no capítulo anterior, e pelo encontro das duas, se manifesta a presença, tão 

essencial para o trabalho docente. 

 
A comunicação entre os homens que a imaginação criadora possibilita, traz na sua 
própria natureza, a liberdade da folle du logis com relação a qualquer tipo de 
determinação a priori do conhecimento humano: instaura a pergunta perguntante, a 
beleza viva, o terror mais profundo, que um sujeito tem em comum com todos os 
outros sujeitos humanos, além de qualquer norma, de qualquer explicação filosófica 
ou sociológica: a verdade subjetiva, que acompanha como um ostinato a elaboração 
das verdades objetivas. 
E é esta subjetividade que se torna presente, no decurso da prática pedagógica. A 
atualização da presença, da comunicação efetiva entre o professor de arte e seus 
alunos, tem também sua raiz no exercício de sua imaginação criadora. (MACHADO, 
1989, p. 318-319). 
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Este é um dos grandes desafios da docência, estar ciente de si mesmo e de suas mais 

profundas convicções na interlocução pedagógica com o outro. Isso não apenas influenciou os 

alunos, como também os professores do curso. Stela Barbieri tem profundas relações de 

aprendizado com Machado no seu percurso como educadora, e confirma essa influência como 

professora do curso: 

 
Eu acho que a gente tinha essa intencionalidade, que a pessoa entrasse em contato 
consigo mesma. Acho que essa é uma linha que a Regina olha bastante, todo o 
trabalho dela com as histórias, ela fala muito disso, quer dizer, da presença, de você 
estar presente, de você estar conectado com aquilo que está se passando dentro de 
você e acho que a nossa intenção era que a pessoa percebesse o que estava se 
passando dentro dela. Mas, também, conhecesse outras possibilidades de linguagem 
que ela pudesse se expressar e que ela fosse ao encontro de seu próprio caminho 
expressivo, que ela fosse encontrando o seu próprio caminho para poder dizer as 
coisas a seu modo. E isso também pensando num... A gente pensava isso sobre os 
alunos, mas eu sinto que nossa intenção é que os alunos também pudessem fazer 
isso com os seus alunos depois. (BARBIERI, Entrevista, 23/11/2015). 

 

Como visto de diferentes formas, nos depoimentos narrativos, a importância do 

desenvolvimento da subjetividade e o conceito de “presença”, como pessoa e como 

arte/educador, são significativos nas falas de todas as entrevistadas, considerando que todas 

dedicaram um trecho das memórias sobre esse foco. Sem essa “verdade subjetiva” que dá 

sabor às coisas que experimentamos, tudo fica sem graça e monótono. Para que um curso seja 

realmente transformador, ele deve ser capaz de chacoalhar aquilo que está decantado no fundo 

de nossa alma, atiçar a curiosidade e questionar o que somos e o que queremos para o futuro. 

Do ponto de vista da narrativa epistemológica da pesquisa, esta provocação dialoga 

prontamente com a reflexão da identidade narrativa de Ricoeur: afinal, como podemos 

escrever e ler nossa própria história sem nosso “eu” presente, refigurado? 

 

Considerações finais 

Ao cabo desta análise entre narrativas das mais variadas experiências, retomamos à 

questão inicial: se um curso pretende transformar um professor de arte em um professor mais 

bem preparado, o que marcaria essa transformação? Todos os tópicos levantados são 

relevantes e respondem parcialmente a questão: o desejo pelo aprimoramento é importante, e 
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há que resultar em ação, senão se torna inócuo, como um organismo vivo, se não se alimentar 

frequente e adequadamente, definha; o envolvimento do dia a dia e a integração do indivíduo 

em seu contexto coletivo também é revelador para sua formação, assim como a compreensão 

histórica do Curso de Especialização; o contato com a teoria que realimenta a práxis docente e 

mobiliza novos horizontes a serem desbravados, e que se converte em um saudável ciclo de 

formação continuada; a virada da vida para se tornar um pesquisador acadêmico, o que exige 

destemor para enfrentar jornadas a regiões desconhecidas e persistência para lutar até o final 

pelo seu objetivo; a criação poética pessoal, que constrói uma rede de significados entre as 

experiências estéticas vivenciadas com o estudo da arte, em busca de algo verdadeiramente 

seu; e, finalmente, o profundo encontro do sujeito consigo mesmo, que enriquece o diálogo 

com o outro – uma relação que fundamenta o princípio da educação, ou se a ousadia permitir, 

da própria vida em si, que consiste em viver com o outro. Todos esses fatores foram 

essenciais para que uma nova narrativa fosse construída, ao mesmo tempo em que conjugam, 

coletivamente, elementos vitais para qualquer curso que pretenda formar pessoas com a 

consciência de sua função maior no mundo. Esse foi o sonho que o Curso de Especialização 

em Arte/Educação da ECA/USP realizou entre 1984 e 2001, enfrentando inúmeros 

obstáculos, e, que se manteve ativo, graças aos esforços incomensuráveis de pessoas que 

acreditavam (e ainda acreditam) na luta pela arte/educação no Brasil. A história do curso é a 

história de cada uma dessas pessoas. 
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Resumo 
O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida na Educação Básica do estado do 
Tocantins, vinculada ao PIBIC/UFT, do anuênio 2016-2017. Esta pesquisa é de natureza coletiva e 
interdisciplinar, realizada por professores da Universidade Federal do Tocantins – UFT, vinculados ao 
grupo de estudos Observatório do Ensino das Artes no estado do Tocantins – TO. Tendo em vista que, 
como o ensino local e as políticas educacionais são reflexos de uma esfera maior, ou seja, de uma 
política de Estado para a Educação, é imprescindível acompanhar as mudanças na legislação nacional, 
em relação ao ensino das linguagens artísticas na Educação Básica. Com o objetivo de não perder de 
vista tais mudanças, foi realizado um estudo da base legal, de política e de gestão educacional que 
orientam o processo educativo da arte no contexto escolar, a partir dos documentos nacionais. Ao 
mesmo tempo, a investigação mapeou a oferta de três linguagens artísticas, a saber, música, dança e 
teatro e, ainda, traçou o perfil dos docentes que atuam nas escolas públicas de Palmas. O procedimento 
metodológico utilizado foi de natureza qualitativa, com uso de questionários, entrevistas abertas e 
observação participante. Sendo assim, concluiu-se que das três linguagens artísticas pesquisadas, 
apenas a modalidade de teatro apresenta um número elevado de profissionais com formação na área, 
talvez em decorrência desta linguagem ser ofertada no ensino superior público federal. Nas 
modalidades de música e dança constatou-se que, nas modalidades música e dança, há poucos 
docentes com formação acadêmica, sendo recorrente profissionais com formação em outras áreas do 
conhecimento, no caso, apenas com formação técnica e/ou conhecimento empírico/prático adquirido 
em cursos livres de Artes. 
  
Palavras-chave: Artes. Educação básica. Estado do Tocantins.  

Introdução 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados globais de pesquisas sobre o 

ensino das artes, de natureza coletiva e interdisciplinar, realizadas por professoras da 

                                                 
1 Doutoranda em Artes e Educação pela Unesp. Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Teatro, da 
Universidade Federal do Tocantins – UFT. Coordenadora e Pesquisadora do grupo de Pesquisa Observatório do 
Ensino das Artes no estado do Tocantins – TO. E-mail: adrianaarte@mail.uft.edu.br. 
2 Doutoranda em Artes e Educação pela Unesp. Professora Assistente nos Cursos de Licenciatura em Filosofia e 
Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Pesquisadora do grupo de Pesquisa 
Observatório do Ensino das Artes no estado do Tocantins – TO. E-mail: raquelcastilho@mail.uft.edu.br. 
3 Doutora em Letras. Professora Adjunta nos Cursos de Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Filosofia, da 
Universidade Federal do Tocantins – UFT. Pesquisadora do grupo de Pesquisa Observatório do Ensino das Artes 
no estado do Tocantins – TO. E-mail: rosebodnar@uft.edu.br. 
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Universidade Federal do Tocantins – UFT e alunos orientandos, vinculados ao projeto de 

pesquisa Observatório do Ensino das Artes no estado do Tocantins - TO3. A preocupação do 

grupo de pesquisadores com a temática nasce da necessidade de compreender as práticas do 

ensino das artes nas comunidades escolares de Palmas -TO. Ressalta-se que, como o ensino 

local e as políticas educacionais são reflexos de uma esfera maior, ou seja, de uma política de 

Estado para a Educação, faz-se imprescindível acompanhar as mudanças na legislação 

nacional, em relação ao ensino das linguagens artísticas na Educação Básica.  

A partir do exposto, apresentam-se os resultados da pesquisa que buscou discutir 

concepções, desafios e perspectivas do ensino das artes, particularmente no contexto da 

Educação Básica, no estado do Tocantins. Assim, objetivou-se também compreender as 

condições as condições estruturais e curriculares das escolas, a formação e prática de 

professores e, principalmente, a diversidade de concepções sobre o papel da arte na educação. 

Informa-se que, como recorte, apenas três linguagens artísticas foram abordadas, a saber, 

música, dança e teatro, as quais são ofertadas em escolas públicas de Palmas4.  

A partir disso, refletiu-se sobre a concepção de ensino das artes (conforme a legislação 

e os parâmetros) e as implicações/impactos de tal entendimento para o desenvolvimento desse 

ensino em um estado da Região Norte do Brasil. Igualmente, realizou-se um mapeamento das 

unidades de ensino que ofertam tal modalidade, no caso, o ensino das artes e seus respectivos 

professores, bem como suas formações acadêmicas.  

Aponta-se que, para cumprir os objetivos propostos, buscou-se trabalhar com a 

perspectiva de considerar a realidade escolar historicamente construída, a partir de leis 

implementadas sobre o ensino das artes na Educação Básica. 

Para a realização dos objetivos propostos buscou-se trabalhar com a perspectiva de 

olhar para a realidade escolar historicamente construída, a partir de leis implementadas sobre 

o ensino das artes na Educação Básica. Ainda, procurou-se incorporar aos aspectos 

                                                 
3 O grupo de estudo foi elaborado com a pretensão de compreender os desafios da implantação prática da lei em 
relação ao Ensino das Artes no estado do Tocantins, na Educação Básica. Procura compreender as condições 
estruturais e curriculares das escolas, a formação e prática de professores e, principalmente, a diversidade de 
concepções sobre o papel da arte na educação.  
4 O projeto está cadastrado no Comitê de Ética, do Campus de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins e 
na Plataforma Brasil. 
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qualitativos e quantitativos dos dados coletados os estudos legais, bibliográficos, documentais 

e a observação, com a intenção de envolver - na temática em estudo - o sistema de relações 

que compõe o objeto de estudo, relacionado à educação, ao aluno, ao professor e às práticas 

pedagógicas (DIEZ; HORN, 2013). 

Nesta investigação procurou-se, também, compreender a atividade prática do ensino 

das artes a partir do mapeamento dos lugares que atualmente ocupam na Educação Básica no 

estado do Tocantins, considerando um conjunto abrangente e interligado, de forma objetiva e 

subjetiva, delineando a realidade local.  

 

O ensino das Artes: base legal 

Ao contextualizar historicamente o momento de criação de uma nova legislação para a 

educação brasileira, em meados da década de 1980, foram adotadas medidas governamentais 

que visavam à adequação do sistema educacional do país às transformações de ordem 

econômica, política, social e cultural, que refletem no mundo contemporâneo. Diante das 

exigências apresentadas por essa reestruturação global, intensificam-se, a partir da segunda 

metade da década de 1990, as ações no sentido de ajustar as políticas educacionais ao 

processo de reforma do estado brasileiro, seguindo recomendações de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, e em função de compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro, especialmente na Conferência Mundial de Educação para todos, na cidade 

de Jomtiem, Tailândia, em 1990, que resultou na elaboração do Plano Decenal de Educação 

para Todos – 1993/2003 (PENNA, 2010, p.129). 

Destaca-se que, após 25 anos de vigência da Lei 5.692/71, foi elaborada a Lei 9.394, 

homologada em 1996. A partir da estrutura desta Lei, o ensino foi dividido em dois níveis: a 

Educação Básica e a Educação Superior. Acrescenta-se que a Educação Básica inclui a 

Educação Infantil (creche e pré-escola); o Ensino Fundamental, que na Lei de 1971 

correspondia da 1ª à 8ª série e o Ensino Médio, além da Educação de Jovens e Adultos e da 

Educação Profissional. As séries do Ensino Fundamental passam a ser organizadas por ciclos 

de desenvolvimento humano, a saber, o ciclo 1, o ciclo 2 e o ciclo 3. 

A Lei n. 9.394/96, em seu Art. 26, parágrafo 2, estabelece que “o ensino da arte 

constituirá componente obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 
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promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Assim, a lei garante um espaço para as 

artes na escola, como já era estabelecido em 1971, com a inclusão da Educação Artística. A 

Lei representa um importante passo na questão do ensino da arte na escola e é a oportunidade 

do resgate de seu papel no desenvolvimento do aluno, pois, de acordo com a Lei, a arte passa 

a ser um componente importante do currículo. Porém, mesmo com esse fator positivo, o texto 

deixa margens para interpretações quanto ao ensino de artes, tendo em vista que, de acordo 

com Penna (2008), a referida lei traz indefinição e ambiguidade, o que permite a 

multiplicidade, uma vez que a expressão “ensino da arte” pode ter diferentes interpretações, 

sendo necessário defini-la com maior precisão. 

Os conteúdos obrigatórios da área de Artes são apresentados nos referenciais e 

parâmetros curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino 

médio, elaborados pelo Ministério da Educação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

recomendam que “o aluno, ao longo da escolaridade, tenha a oportunidade de vivenciar o 

maior número de formas de arte” (BRASIL, 1998, p. 55). Por serem compulsórios, esses 

referenciais e parâmetros constituem uma orientação oficial para a prática pedagógica nas 

escolas. Sendo assim, a presença das diversas modalidades artísticas é obrigatória em todo o 

currículo do ensino fundamental.  

Em 2004, iniciou-se uma mobilização a favor da inclusão da música no currículo 

escolar. Sabe-se que, até então, a música constava no currículo das escolas simplesmente 

como um elemento componente curricular de Arte. Dessa forma, ocorreram inúmeros debates 

e mobilizações em torno do assunto entre entidades, músicos, educadores musicais e 

parlamentares. 

Como consequência desse esforço conjunto, a realidade é alterada a partir da 

aprovação da Lei 11.769, em agosto do ano de 2008. Essa Lei altera a até então atual LDB, 

mantendo-a vigente, porém tendo acrescido um novo parágrafo ao seu artigo 26, que explicita 

ser a música um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do ensino da arte na Educação 

Básica. A Lei fortaleceu o ensino de música, abrindo múltiplas possibilidades para a área. 

Entretanto, sabe-se que a concretização efetiva das possibilidades que se abriram para a 

música nas escolas depende de inúmeros fatores, inclusive do modo como o profissional atua 

concretamente nos múltiplos espaços físicos possíveis. 
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No texto do referido projeto, foi proposta a alteração do parágrafo 2º do artigo 26 da 

Lei 9.394/96, da atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB), para incluir o ensino de música. Em 

18 de agosto de 2008, a Lei 11.769 foi sancionada pelo Senhor Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva.  

No texto da Lei 11.769/2008 lê-se: 
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 6º: 
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular de que trata o § 2º deste artigo. 
Art. 2º Parágrafo único. O ensino da música será ministrado por professores com 
formação específica na área. (Vetado)  
Art. 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às 
exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º dessa Lei. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2008). 

 
 

Segundo Saviani (1983, p. 193), “a legislação constitui uma mediação entre a situação 

real e aquela que é proclamada como desejável, havendo a probabilidade de contradições e 

defasagens entre elas”. Sua afirmação pode ser percebida na prática após a implantação da Lei 

11.769/08. Leis e outros dispositivos regulamentadores não possuem a capacidade de, 

sozinhos, realizar mudanças na organização da prática escolar, dependendo muito da forma 

como são geradas as condições para aplicabilidade da lei.  

No ano de 2010, a Lei 9.394/96 sofreu outra reformulação no 2º parágrafo do artigo 26 

por meio do Projeto de Lei 12.287/2010, de forma que passou a ter o seguinte texto: “O 

ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010). 

Esse Projeto de Lei foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 14/07/2010, a 

lei 12.287, de 13 de julho de 2010, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) para dispor sobre o ensino da arte regional. Sendo que, o então Deputado 

Eduardo Gomes, inspirado no art. 215, §1º da Constituição Federal, trata de incluir o estudo 

da cultura regional como componente curricular obrigatório da Educação Básica. 
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O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 
(Constituição Federal de 1988). 

  

Ainda em 2010, é apresentado o Projeto de Lei 7.032, que fixa as diretrizes e as bases 

da educação nacional para instituir como conteúdo obrigatório, no ensino de Artes, a música, 

as artes plásticas e as artes cênicas.  

Segundo o site da Câmara dos deputados, na parte referente à atividade legislativa, 

esse Projeto de Lei, de autoria do Roberto Saturnino (PT-RJ – Senado Federal), foi 

apresentado em 24/03/2010 e propõe uma Ementa que altera os §§ 2º e 6º do art. 26 da Lei 

9.394/96, para instituir como conteúdo obrigatório, no ensino de Artes, a Música, as Artes 

Plásticas e as Artes Cênicas. No entanto, Alexandra (2013) afirma que “foi aprovado o 

substitutivo do relator, deputado Raul Henry (PMDB-PE), ao Projeto de Lei 7032/10, do 

Senado.” Segundo Alexandra (2013), as palavras do deputado foram: 

 
A LDB já previa o ensino das artes nos currículos da educação básica, mas não 
especificava quais eram as essas “artes”. “Era preciso regulamentar isso”, apontou. 
Ele disse que optou por deixar explícita na lei as linguagens em que há cursos de 
formação em licenciatura nas universidades brasileiras. “Essa era uma demanda das 
faculdades de dança, teatro e artes visuais [artes plásticas, fotografia e cinema, entre 
outras]”, comentou (ALESSANDRA, 2013, p.1). 

 
O deputado Raul Henry ainda complementa dizendo que “no momento em que ganha 

força a ideia da educação em tempo integral, a valorização curricular das diferentes 

linguagens artísticas contribuirá para a efetivação desse novo modelo de escola” 

(ALESSANDRA, 2013, p.1). Segundo ele, quando o Projeto de Lei for aprovado 

definitivamente, as escolas da Educação Básica, principalmente as da rede pública de ensino, 

terão cinco anos para se adequar à nova situação. 

Importante ressaltar que, compreendendo a arte na Educação Básica e toda a sua 

legitimidade, nota-se a necessidade de se pensar em como desenvolver esse ensino, bem como 

nas abordagens necessárias para esse desenvolvimento. Dessa forma, acreditando na 

possibilidade de que é o currículo que traz apontamentos necessários para o que será 

abordado. 
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Em 02 de maio de 2016, a Lei nº 13.278 altera o § 6º do art. 26 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da 

Arte. A então Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona 

a seguinte lei, em que o Art. 1º, § 6º do art. 26 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
§ 6º- As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão 
o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. 
Art. 2º- O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes 
desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos respectivos professores em 
número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos. 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2016).  
 

Em 22 de setembro de 2016, tem início uma série de medidas propondo a alteração da 

LDB de 9394/96, ressaltando-se que, muitas dessas medidas, relacionadas ao ensino de Artes 

e seu espaço na Educação Básica. A primeira medida foi a Medida Provisória nº 746, de 22 de 

setembro de 2016, a qual institui a política de fomento à implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e “estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei 11.494 de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências” (BRASIL, 2016). 

Essa medida muda o parágrafo 2º do artigo 26, este que trata do ensino das artes, “O 

ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”. O texto apresenta que o ensino da arte é componente 

curricular obrigatório na educação infantil e no ensino fundamental, não mencionando mais 

Educação Básica. 

Aponta-se que, com a aprovação da Lei, apresentou-se um momento importante para o 

ensino das artes, uma vez que tal legislação buscou garantir um espaço legal para o ensino das 

artes na Educação Básica. Entretanto, a consolidação dessa possibilidade demanda um 

conjunto de ações articuladas, como a formação de professores especializados, a efetivação 

desses profissionais mediante concursos públicos, bem como a revisão de currículo e 

reflexões da prática pedagógica.  
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Dessa forma, para atender à Lei, faz-se necessária a articulação entre as universidades, 

que são os centros formadores de professores, e as secretarias de educação. Sendo assim, criar 

estratégias para uma parceria entre os Centros de Formação e os sistemas de ensino tornou-se 

condição sine qua non.  

 

A pesquisa na UFT e a prática do ensino das artes em Palmas - TO 

Face ao exposto, objetivou-se verificar como o ensino das artes e suas políticas 

públicas estão sendo efetivadas na Educação Básica da rede de ensino municipal e estadual no 

Tocantins. Sendo assim, buscou-se realizar uma investigação a respeito do desenvolvimento 

do ensino das linguagens artísticas contempladas pela legislação, referentes ao ensino das 

artes visuais, dança, música e teatro. No entanto, no presente artigo, abordar-se-á apenas a 

dança, a música e o teatro, e como o ensino de tais modalidades vem sendo desenvolvido na 

cidade de Palmas – TO. 

Destaca-se ainda a pretensão de identificar as políticas públicas geradas para esse 

ensino, conhecer os profissionais responsáveis por esse ensino, bem como as estratégias 

pedagógicas criadas para sua realização e implementação. Tal desvelamento poderá contribuir 

na fundamentação do planejamento quanto à formação inicial e continuada de professores, 

quanto ao currículo e em relação à elaboração de materiais didáticos e ações práticas 

pedagógicas no contexto educacional do estado do Tocantins. 

Pelo mapeamento inicialmente realizado na Secretaria Estadual da Educação – 

SEDUC, em relação ao ensino da dança, foram identificadas quatro escolas em Palmas que 

ofertam a disciplina de dança na matriz curricular. Entretanto, ao fazer as visitas técnicas para 

coletas de dados, verificou-se que apenas duas delas ofertam a disciplina regularmente aos 

alunos e as outras duas possuem projetos culturais que envolvem a dança, desenvolvidos em 

parcerias com outras Secretarias do estado do Tocantins. Esses projetos envolvem a 

comunidade de Palmas e alunos tanto de escolas públicas como privadas.  

Em geral, os professores de Educação Física assumem o ensino da dança e enfatizam 

em suas aulas apenas repertórios de danças populares e/ou danças da mídia, criando festivais 

competitivos e sem fundamentação teórico-prática. Ou recorrem às apresentações festivas, em 
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eventos do calendário escolar, acreditando que estão cumprindo o papel artístico e educativo 

da dança na escola.  

Em uma das escolas estaduais visitadas, identificou-se a seguinte situação: são dois 

professores e nenhum deles tem formação na área, ambos são formados em Educação Física, 

sendo apenas um deles especialista em Dança Clássica. Ou seja, a disciplina tem ficado sob a 

responsabilidade de profissionais sem formação, atividade esta que requer um profissional 

habilitado.  

Importante mencionar que, para os gestores das escolas que oferecem de forma regular 

a disciplina de dança, os desafios enfrentados para implantação da lei de obrigatoriedade do 

ensino das artes na Educação Básica, bem como para a implantação do ensino da dança na 

educação básica, há relação com a estruturação física da escola. Segundo eles, a Gestão 

Estadual de Ensino tem desenvolvido ações para inclusão do ensino de dança nas escolas, 

ofertando a disciplina como eletiva e providenciando a aquisição de material pedagógico. 

Além disso, tem desenvolvido também ações que motivem os professores a promover as 

atividades nas escolas envolvendo a dança. 

Com relação à rede pública municipal, foram realizadas pesquisas em quatro das sete 

escolas de Palmas que ofertam o ensino de dança, identificadas a partir de um mapeamento 

realizado junto à Secretaria de Educação do Município da Educação de Palmas. Foram 

entrevistados dois gestores e seis professores. Em algumas unidades de ensino não foi 

possível realizar a entrevista devido à indisponibilidade de horário ou de compromissos pré-

agendados.  

Percebe-se que no ambiente educacional, frequentemente, a dança é deixada a cargo 

de professores com formação em Pedagogia, Educação Física, Artes ou Teatro. E com a 

pesquisa foi possível identificar que apenas 30% dos professores entrevistados têm formação 

em dança, sendo os demais formados em Educação Física. Salienta-se ainda que alguns não 

têm nenhuma formação na área em que atuam. Para os gestores, essa formação diferente da 

linguagem ofertada na escola tem sido um dos desafios enfrentados. Para eles, é fundamental 

ter profissionais com formação na área para o cumprimento da lei e das diretrizes 

educacionais para a disciplina de dança. Destacam ainda que, mesmo com os concursos já 

realizados pelo município, ainda encontram dificuldades em relação ao assunto.  

2384



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

O que se observa, a partir de uma formação em Educação Física, é a limitação do 

desenvolvimento dos conteúdos de dança na escola. Além disso, os cursos para a formação de 

Educação Física abordam o conteúdo da dança em uma única disciplina. Tal aspecto foi 

identificado claramente na pesquisa, uma vez que a maioria dos professores que atuam na 

rede municipal de Palmas possuem formação em Educação Física, e ainda em outros cursos, 

conforme já mencionado anteriormente.  

Apenas na escola em que há professor com formação específica em dança o espaço 

físico está apropriado, pois foi construída uma sala especificamente para atender a modalidade 

artística, com ventilação e piso adequado.  

A situação da música não é muito diferente da dança. De acordo com as informações 

coletadas, são 46 unidades de ensino e, desse total, em apenas 20 delas há ensino de música 

em sala de aula, sendo todas de tempo integral. Nas demais unidades de ensino, as aulas de 

música são ofertadas em oficinas no contraturno. Somente nas unidades de ensino de tempo 

integral é que a música compõe a estrutura curricular, enquanto nas unidades de ensino de 

tempo parcial o ensino de música é ministrado em oficinas ofertadas pelo Programa Mais 

Educação. No que se refere à formação dos professores, segundo informações coletadas na 

Secretaria Municipal (2016), apenas cinco deles são graduados em música no âmbito total das 

20 unidades de Tempo Integral. Quando se trata de oficinas na área de artes, de modo geral, e 

de música, em particular, os monitores são selecionados por habilidades e não por formação 

acadêmica. A própria Secretaria Municipal de Educação – SEMED reconhece que há um 

déficit muito grande de professores graduados em música.  

No município de Palmas são 16 escolas que oferecem a linguagem teatral. Buscou-se 

compreender os desafios do ensino de teatro na rede pública em relação à falta de professores 

para suprir a demanda existente, à falta de espaço físico, muitas vezes, para as aulas práticas e 

à atratividade da carreira docente, tendo em vista os baixos salários e o aumento da violência.  

O mapeamento do ensino de teatro e do perfil docente delineou um panorama da 

realidade atual encontrada nas escolas da rede municipal, referente ao ensino de teatro, pois 

ficou notório que a maioria dos professores que atuam como docentes na área de teatro 

possuem licenciatura em Teatro, quase todos egressos do Curso de Artes-Teatro da 

Universidade Federal do Tocantins. Salienta-se que também é comum encontrar professores 
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formados no Curso de Pedagogia e no Curso de Letras, da Universidade Federal do Tocantins 

– UFT.  

 

Considerações finais 

O presente artigo abordou o ensino da dança, da música e do teatro na cidade de 

Palmas - TO. Os resultados até então alcançados com a pesquisa do Observatório do Ensino 

das artes do estado do Tocantins mensuram como a Lei que trata a obrigatoriedade do ensino 

das artes é vista e cumprida em municípios brasileiros. Ao entrar em contato com gestores e 

seus depoimentos, percebe-se que eles compreendem o ensino das artes como muito 

importante para a formação do aluno, mas muitos ainda são os percursos para que esse ensino 

realmente se concretize. Os gestores apontam os benefícios da arte na escola, pois além de 

desenvolver o corpo, aumenta a concentração, a autoestima e a motivação para estar em sala 

de aula e na própria escola como um todo.  

Dessa maneira, a partir dos dados aqui destacados, percebe-se que este estudo se 

justifica como importante e necessário para a reflexão proposta na pesquisa. O mapeamento 

realizado sobre a oferta das três linguagens artísticas foi fundamental para uma reflexão 

sobre a realidade do munícipio de Palmas. Nota-se que ainda há carência de professores de 

todas as linguagens artísticas nas escolas municipais e estaduais e que a gestão das escolas 

tem interesse em ofertar todas as linguagens artísticas. Constatou-se a ausência de pesquisa 

dessa natureza na área de teatro, dança e música, portanto essa catalogação pode servir de 

base para futuras ações – como políticas de formação para os profissionais, tanto em nível de 

graduação (ensino regular), PARFOR (primeira ou segunda licenciatura) e pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu. 

Diante disso, foi possível chegar aos seguintes resultados: o número de professores 

com formação na área de Artes não é suficiente para suprir a demanda das escolas que 

oferecem o ensino das Artes, independente da linguagem no município de Palmas; há 

professores que atuam fora de sua área de formação e que desejam cursar uma segunda 

licenciatura, podendo ser encaminhados para o Programa de Formação de Professores - 

PARFOR; há a necessidade de abrir novas licenciaturas nas demais linguagens artísticas 

como música, dança e artes visuais, na cidade de Palmas – TO, já que a Universidade 
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Federal do Tocantins - UFT só oferta a licenciatura em teatro; a maior parte dos professores 

entrevistados não cursou pós-graduação e possui mais de dois anos de experiência docente. 

Ou seja, urge criar uma rede de cooperação de formação continuada em pós-graduação (lato 

sensu e stricto sensu) entre a universidade e a rede pública de ensino para ofertar formação 

continuada e inserir esse público em programas de pós-graduação. 
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Resumo 
O presente artigo objetiva promover uma reflexão sobre a experiência do professor orientador em 
pesquisas sobre ensino das artes na educação básica em programas de iniciação científica na 
Universidade Federal do Tocantins. O texto traz uma discussão teórica a partir das legislações, 
relacionando-as com a pesquisa no PIBIC/PIVIC desenvolvida por pesquisadores do grupo 
Observatório do Ensino das Artes no Estado Tocantins a respeito do ensino da arte. Ademais, tece 
considerações acerca da importância do papel da universidade como fomentadora de ações de pesquisa 
no processo de formação docente, apresentando a pesquisa como necessária ao processo formativo 
desse profissional, como um ato educativo. Evidenciamos com este estudo que programas de iniciação 
científica PIBIC/PIVIC tornam-se instrumentos viáveis para a aproximação do aluno com o contexto 
em que possivelmente irá trabalhar. A atividade de pesquisa pode oferecer respostas aos 
questionamentos e perspectivas de ações futuras, as quais podem contribuir com a atuação profissional 
do aluno. Concluímos que é preciso que os pesquisadores desenvolvam estudos que questionem suas 
práticas com base em sua formação profissional, tendo como premissa o seu fazer pedagógico. É 
preciso estabelecer diálogos entre professores, alunos, gestores das universidade e instituições de 
ensino que ofertam a educação básica, envolvendo as comunidades escolares e sociedades sobre as 
Artes e suas linguagens, que foi o foco da discussão deste trabalho.  
 
Palavras-chave: Artes. Formação e práxis docente. Iniciação à pesquisa científica.  
 

Introdução 

As diretrizes da Universidade deixam evidente a necessidade de uma vinculação 

próxima entre Ensino, Pesquisa e Extensão, incentivando a elaboração, os resultados e a 
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divulgação de conhecimentos, produzindo teorias inovadoras e pensamentos críticos 

reflexivos em sua comunidade acadêmica. Nesse sentido, o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa tem sido um caminho para a produção de novos saberes, principalmente, quando se 

trata do campo da educação.  

Este artigo pretende conjeturar sobre a pesquisa no processo de formação acadêmica 

do professor, considerando atividades de investigações de cunho científico paralelas às outras 

atribuições a serem desenvolvidas em um curso de graduação, analisando os programas 

oferecidos na Universidade que fomentam tal ação. O texto promove a reflexão sobre a 

importância da pesquisa na prática educativa dos professores em formação e os benefícios que 

podem surgir a partir da inclusão do professor e do aluno em programas de incentivo à 

iniciação científica. 

O objeto deste estudo surgiu das práticas cotidianas do trabalho desenvolvido como 

docentes pesquisadoras na Universidade Federal do Tocantins - UFT vinculado a grupo de 

pesquisas, pelo fato de considerarmos a pesquisa uma atividade essencial no processo de 

formação acadêmica. Tem como objetivo apresentar o papel da universidade no incentivo à 

pesquisa em Artes e seu ensino na Educação Básica a partir de orientações docentes em 

atividade de investigação no Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC e 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica por mérito – PIVIC na UFT, 

assente em nossas experiências enquanto pesquisadoras.  

A presente pesquisa poderá contribuir para esmerar os elementos essenciais ao 

processo formativo de um pesquisador no âmbito da UFT, de modo específico no curso de 

Licenciatura em teatro e, consequentemente, colaborar para o desenvolvimento de uma 

educação de melhor qualidade, que compreenda a relevância de se pesquisar sobre Arte na 

Educação Básica, como disciplina curricular nas unidades escolares. 

 

O ensino das artes na Educação Básica e a Universidade  

A Lei n. 9.394/96, em seu Art. 26, parágrafo 2, estabelece que “o ensino da arte 

constituirá componente obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). O espaço do ensino das 

artes na escola estaria, assim, garantido pela lei. Nesse diapasão, temos os referenciais e os 
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parâmetros curriculares implementados pelo Ministério da Educação, que nos apontam os 

conteúdos obrigatórios para o ensino das artes, compreendendo as três etapas do ensino 

escolar: educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.  

O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) orienta que “o aluno, ao longo da 

escolaridade, tenha a oportunidade de vivenciar o maior número de formas de arte” (BRASIL, 

1997, p. 55). O documento em questão, no que tange ao ensino das artes, considerou em seu 

texto a arte educação com aspectos históricos e teóricos, apontando os objetivos da arte 

enquanto disciplina curricular. Os conteúdos são sinalizados considerando as especificidades 

de cada linguagem englobando as séries e os critérios de avaliação do ensino da arte nas 

unidades educacionais. 

Com a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, a partir da Lei 

11.769, em 2008 (BRASIL, 2008, s/p), logo iniciaram-se movimentos que incentivavam a 

inclusão do ensino das outras linguagens artísticas: artes plásticas e artes cênicas. E uma nova 

proposta de alteração na Lei surge em 2010: a inclusão das linguagens peculiares à área de 

Arte, revogando a integração dos conhecimentos artísticos a uma atividade comum; sugere-se 

a alteração dos §§ 2º e 6º do art. 26 da Lei nº 9.394/96, para instituir, como conteúdo 

obrigatório no ensino de Artes, a Música, as Artes Plásticas e as Artes Cênicas.  

Em 2013, o artigo 26 foi alterado novamente pela lei Nº 12.796, incluindo o ensino 

das artes na Educação Infantil e determinando que:  
 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos (BRASIL, 2013, s/p).  
 

Em 2016, novamente a lei passa por modificações. A partir do dia 2 de maio de 2016, 

entra em vigor a Lei nº 13.278, especificando que: “As artes visuais, a dança, a música e o 

teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular [...]”. Assim, os sistemas de 

ensino teriam um prazo de cinco anos para se readequarem, destacando a necessidade de 

professores com formação adequada e em número suficiente para atuar na educação básica 

(BRASIL, 2016). Com essa proposição, seria possível apoiar e incentivar os cursos existentes 

de formação em Licenciaturas que trabalham com as linguagens das Artes separadamente. 
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Além disso, fortaleceria a proposta curricular das diferentes linguagens artísticas na Educação 

em tempo integral. Essa aprovação caracterizaria um avanço para o ensino das artes.  

Nos documentos oficiais, leis e atos normativos do Estado do Tocantins, e com a  

atuação do Conselho Estadual de Educação, verificamos os diálogos e políticas públicas para 

atender ao previsto na legislação nacional sobre o ensino de arte no ensino médio, como se 

verifica no que está contido como objetivo no ítem III, do Art. 4º: “ 

 
Compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do processo de 
transformação da sociedade e da cultura, em especial as do Tocantins e do Brasil, de 
modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao exercício da cidadania 
e do trabalho (CEE/TO, 2013). 

 

Consequentemente, a instituição de ensino do Estado do Tocantins deveria determinar 

a linguagem artística que seria ofertada, sem a obrigatoriedade de disponibilizar todas as 

linguagens. Pelas informações contidas no site conexão do Tocantins, a Secretaria de 

Educação do Tocantins, em dezembro de 2016, apresentou as estruturas curriculares de 2017 

para o Conselho Estadual de Educação, depois de longas conversas com as Diretorias 

Regionais de Educação (DREs) e as escolas. As propostas se relacionam à inclusão de 

questões sobre a cultura corporal, Produção e Expressão Artística, Informática e Iniciação 

Científica complementando a Estrutura Curricular nas 12 unidades escolares em Tempo 

Integral do Estado. Após aprovação dessas propostas pelo Conselho Estadual de Educação, a 

próxima etapa seria estabelecer os conteúdos de cada um dos componentes curriculares 

previstos nas estruturas de 2017 (CONEXÃO TOCANTINS, 2016). 

Entretanto, a concretização das leis requer o desenvolvimento de ações articuladas nas 

instituições de ensino, como: cursos de graduação de professores especializados, formação 

continuada, concursos públicos para efetivação dos profissionais, revisão de currículo e 

reflexões da prática pedagógica. Indicar estratégias para uma coadjuvação entre os Centros de 

Formação e os sistemas de ensino é condição sine qua non. E pelo texto descrito nos PCNs, a 

formação especializada na linguagem específica se torna uma alternativa para justificar essas 

possíveis parcerias. 

Diante disso, um dos desafios que brotam com a conjuntura atual é superar a história 

do ensino das artes, que é marcada por avanços e retrocessos legais e formativos, e refletir 
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sobre o ensino universitário, que é o espaço de formação acadêmica dos possíveis professores 

de artes que atuarão na educação básica. Nesse contexto, a UFT cria o curso de Licenciatura 

em Teatro. De forma indissociável, essa instituição de ensino superior busca, por meio de 

suas ações, propiciar a formação de profissionais e produzir conhecimentos que contribuam 

para a transformação e o desenvolvimento do Estado do Tocantins (BRASIL, 2009). 

Desse modo, o curso foi pensado e implantado com o objetivo de formar educadores 

com conhecimentos teóricos, metodológicos, estéticos, políticos e pedagógicos sobre a arte, 

além de “construir uma sólida fundamentação das linguagens artísticas com bases históricas, 

sociológicas, antropológicas e filosóficas a que se integra uma formação com base na 

pesquisa, na experimentação de novas práticas artísticas e na investigação do ensino”. 

(BRASIL, 2009, p. 52).  

Vinculado ao Curso de Licenciatura de Teatro, surge o grupo de pesquisa 

Observatório do Ensino das Artes no Estado Tocantins que, desde a sua implantação, teve 

como proposta desenvolver ações que estimulassem a comunidade acadêmica a desenvolver 

pesquisa em Arte. Acreditamos que a prática da pesquisa deve fazer parte de todo processo de 

formação acadêmica, principalmente quando se trata de formar professores. 

Os membros do grupo entendem que identificar e estudar as políticas públicas geradas 

para o ensino das artes, conhecer os profissionais responsáveis por esse ensino e as estratégias 

pedagógicas criadas para sua realização e implementação nas unidades escolares é 

fundamental. De tal maneira, os estudos feitos, por meio de pesquisas bibliográficas e de 

campo, que são o foco do grupo, podem contribuir na fundamentação de planejamento quanto 

à formação inicial e continuada de professores, currículo e elaboração de materiais didáticos e 

ações práticas pedagógicas no contexto educacional no Estado do Tocantins-TO em relação 

ao Ensino das Artes na Educação Básica.  

Assim, em uma perspectiva coletiva e interdisciplinar, os integrantes do grupo, 

composto por docentes, técnicos e discentes, desenvolvem planos de trabalhos específicos, 

abordando a temática acerca da realidade do ensino das Artes no Estado do Tocantins nas 

redes de ensino estadual e municipal e nas instituições de ensino superior. A finalidade é 

compreender os desafios da implantação prática da lei em relação ao Ensino das Artes no 

Estado no Tocantins na Educação Básica por meio de pesquisas feitas no âmbito de 
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programas de iniciação científica desenvolvidos na UFT, assunto sobre o qual refletiremos a 

seguir. 

 
Programas de Incentivo a Pesquisa na UFT: PIBIC E PIVIC  

A UFT, por intermédio das ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação – Propesq, incentiva seus docentes e discentes a desenvolverem pesquisas 

científicas de diversas naturezas. Essa instituição tem buscado “proporcionar a produção do 

conhecimento científico como base indutora das problemáticas regionais, em especial 

daquelas voltadas para a Amazônia, sem, contudo, a perda do caráter universal do 

conhecimento” (BRASIL, s/d).  

Em suas atividades acadêmicas, a UFT tem se preocupado com a melhoria e a 

ampliação da pesquisa científica por meio de programas, como: Programa Institucional de 

Iniciação Científica - PIBIC, Programa Institucional de Iniciação Científica - nas Ações 

Afirmativas - PIBIC-AFt, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação - PIBITI e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 

por mérito - PIVIC. Além disso, tem, em suas ações, fomentado a criação de grupos de 

pesquisa, por considerá-los um instrumento necessário para o intercâmbio e a troca de 

informações entre as comunidades científicas, procurando apoiar os pesquisadores no 

processo de divulgação das suas produções.  

O PIBIC, de modo específico, é um programa que incentiva os alunos, a nível de 

graduação, a se tornarem pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento. Esse tipo 

de incentivo teve início em 1951, ano que ocorreu a fundação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (CNPq, s/d). Os alunos interessados a 

participarem do programa se submetem a um processo seletivo por meio de chamadas 

públicas.  

Nesse processo, considera-se o bom rendimento acadêmico, além de outros critérios 

que devem ser atendidos. É avaliada a relação do plano de trabalho do discente com o projeto 

de pesquisa do professor orientador, as documentações e a conferência do Currículo Lattes do 

orientador, considerando a sua produção científica e intelectual. Os alunos aprovados na 

seleção recebem uma bolsa de incentivo. Ela pode ser concedida tanto pelo CNPq quanto pela 
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instituição de ensino superior.  O PIVIC tem o mesmo formato do PIBIC, porém os alunos 

selecionados não são contemplados com bolsa.  

O grupo de pesquisa Observatório do Ensino das Artes no Estado Tocantins tem 

submetidos planos de trabalho para PIBIC e PIVIC, com o objetivo de fomentar, entre os 

alunos do curso de Teatro, o incentivo à pesquisa no processo de formação acadêmica na área 

das Artes e suas linguagens.  

 

Orientação Docente em Pesquisa em Artes: experiência científica e pedagógica 

Segundo Perrenoud (2002), cabe ao professor, no exercício do seu ofício, propiciar 

ambientes que possibilitem uma análise da sua prática, refletindo sobre a forma como pensa, 

decide, comunica e reage em uma sala de aula. Nessa perspectiva, as atividades de pesquisa 

são o caminho para esse processo reflexivo. As atividades do professor orientador em 

programas como PIBIC e PIVIC podem contribuir para com o processo de formação de 

professores no curso de Licenciatura em Teatro, porém são muitos os desafios a serem 

superados na trajetória da pesquisa.  

O professor que tem pretensão de ser orientador nesses programas deve, inicialmente, 

atender a uma série de requisitos para ser aprovado juntamente com seu aluno, conforme 

apontado anteriormente. Deve pertencer ao quadro efetivo da UFT,  com 40  horas  ou  

dedicação  exclusiva, com título de doutor ou mestre, para o PIBIC/UFT ou PIVIC (BRASIL, 

2004). Para PIBIC/CNPQ, somente com titulação de doutor; ainda ser membro de grupo  de  

pesquisa   credenciado  no  Diretório   de  Grupos  de Pesquisa/CNPq e ter  seus projetos 

cadastrados  na Propesq.   

No que se refere ao desenvolvimento de pesquisa, o professor orientador deve, além 

de desenvolver as atividades burocráticas, auxiliar o aluno em todas as fases do trabalho 

científico, inclusive na elaboração dos relatórios que devem ser entregues à Coordenação dos 

programas via sistema on-line, no formato exigido e nos prazos estabelecidos no edital. 

Ademais, deve estimular o aluno à produção científica de trabalhos relacionados com a 

pesquisa em eventos acadêmicos na instituição proponente ou em outras externas à 

universidade de origem.  
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Para atender a todas essas atribuições vivemos experiências científicas e pedagógicas 

positivas e negativas. A opção por se tornarem professoras orientadoras no PIBIC e PIVIC 

surge inicialmente, de uma identificação com as atividades de pesquisa. Acreditamos que a 

prática da pesquisa deve fazer parte do processo de formação de professores. Porque ser 

professor é ser pesquisador. A prática pedagógica nos coloca diante de problemas que nos 

exige a pesquisa. 

Uma das primeiras dificuldades constatadas pelo professor orientador diz respeito à 

identificação e ao aceite de alunos a participarem da seleção dos programas aludidos e, se 

aprovados, desenvolverem as atividades de pesquisa regularmente. Uns não aceitam devido à 

necessidade de trabalhar e o valor da bolsa não ser suficiente para sua manutenção básica. 

Além disso, alunos contemplados com bolsa não podem ter vínculo empregatício nem podem 

acumular outros tipos de bolsas, apenas as de auxílio permanência, que caracterizam bolsa de 

caráter assistencialista. A maioria deles prefere concorrer ao PIBIC devido à ajuda de custo 

pessoal que a bolsa pode possibilitar. Muitos são aprovados no PIVIC, mas devido à ausência 

de bolsa desistem. O que se evidencia é que a maioria dos alunos procura o programa PIBIC 

em função da bolsa em detrimento da experiência científica que as atividades de pesquisa 

podem lhe proporcionar. 

Diante dessas particularidades, geralmente o professor orientador encontra 

dificuldades de fazer com que o aluno desenvolva suas atividades cumprindo prazos 

definidos. Outra questão que deve ser mencionada é o obstáculo de se estabelecer uma rotina 

de estudos com leituras frequentes referentes aos métodos e técnicas de pesquisa, bem como 

sobre o tema da investigação proposto no plano de trabalho. Geralmente esse tema é definido 

previamente pelo professor orientador pela obrigatoriedade de o plano de trabalho ter relação 

com o seu projeto de pesquisa. Mas os alunos que submetem os planos comumente têm 

identificação com a temática, até porque o orientador, ao selecionar os alunos para a 

submissão, esclarece os critérios para participação e temáticas que serão trabalhadas.  

Outro ponto que ainda dificulta o desenvolvimento da pesquisa tem sido a resistência 

de muitos campos de pesquisa nos autorizarem quanto ao desenvolvimento do estudo no local 

em que a prática acontece ou dos sujeitos a participarem do processo de coleta de dados. 
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Mesmo explicando as finalidades, sigilo ético e importância do estudo investigativo, ainda 

existem muitas recusas.  

Em contrapartida a essas questões, existem vantagens e benefícios de participar de 

programas como PIBIC e PIVIC tanto para os professores orientadores quanto para os alunos 

orientandos. Para os professores, é a oportunidade de desenvolver melhor seus projetos de 

pesquisa. Pelas experiências vivenciadas nessas atividades, com diferentes alunos, 

verificamos que os objetivos definidos pelo CNPq, descritos na página on-line dos programas 

são passíveis de serem concretizados. Nos alunos, é possível que seja despertada a habilidade 

científica na formação para a pesquisa a partir de aprendizagem de métodos e técnicas que 

podem ser utilizadas no processo e os conhecimentos adquiridos poderão colaborar com o 

desempenho profissional do ex-orientando PIBIC/PIVIC.  

Outro fator de grande relevância é a possibilidade de enriquecer o currículo 

profissional e acadêmico, que certamente favorecerá o ingresso em programas e eventos, 

como cursos de pós-graduação, seleção em concursos públicos, publicação de produções 

científicas em periódicos reconhecidos nacional e internacionalmente. E ainda contribuir na 

formação de um professor preparado para exercer sua função, inclusive como pesquisador no 

campo de teatro e/ou em linguagens afins, como cinema, artes visuais, música e dança.  

E por meio das pesquisas tanto bibliográficas quanto de campo identificamos a 

necessidade de pesquisas em Arte/Educação, principalmente se levarmos em consideração a 

sua fragilidade enquanto disciplina curricular obrigatória nas unidades escolares. Sua 

implantação é marcada por uma trajetória difícil e sua extensão ainda amedronta e provoca 

insegurança aos profissionais da área. Essa fragilidade é percebida claramente nas leis, 

principalmente com as discussões atuais que permeiam o campo político.  

As pesquisas no PIBIC/PIVIC realizadas em 2016/2017 pelo grupo Observatório do 

Ensino das Artes no Estado Tocantins também nos evidenciam dados que justificam essa 

trajetória incerta para o Ensino das Artes na Educação Básica. Existe um descrédito dos 

profissionais de outras áreas em relação às artes enquanto disciplina curricular. Muitos a veem 

como surpérflua, a começar pelas instituições que ofertam o curso de Artes como uma única 

linguagem; outros nas escolas a veem como uma atividade recreativa, sem conteúdo teórico, 

sem fundamentos históricos, metodológicos e estéticos, sem conhecimento específico das 
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linguagens artísticas. Esse contexto tem preocupado os professores pesquisadores, o que nos 

leva a continuar insistindo, superando as dificuldades anteriormente relatadas, a fim de 

desenvolvermos projetos de pesquisa no âmbito acadêmico e nas escolas que ofertam o ensino 

básico e tem a arte como disciplina curricular obrigatória, estabelecendo um diálogo próximo 

que efetivamente contribuirá com a educação.  

Por fim, compreendemos que essa atividade acadêmica é favorável ao processo de 

formação docente.  Desse modo, acredita-se que os professores podem contribuir na 

efetivação da aprendizagem dos seus alunos por meio do desenvolvimento de pesquisas. O 

“ser docente” não pode incidir de ausência de experiência, mais do pensar sobre essa 

experiência a partir da reflexão do sujeito sobre si mesmo, conforme Larrosa (2015) destaca 

em seu texto sobre experiência e suas linguagens com o foco na educação, no campo 

pedagógico. E a pesquisa é um caminho propício para refletir sobre essa experiência.  

 

Considerações finais 

Pode-se concluir, a partir da trajetória aqui desenvolvida, que cursos de formação 

inicial, como o de Licenciatura em Teatro, e seu respectivo corpo docente devem se preocupar 

em oferecer possibilidades de aquisição de conhecimentos aos discentes de modo que os 

preparem para sua atuação. E a pesquisa pode contribuir nesse aspecto, além de colocar o 

aluno pesquisador diante de questões complexas com as quais, em sua prática pedagógica, 

possivelmente irá se confrontar.  

Os programas de iniciação científica PIBIC/PIVIC podem aproximar o aluno do 

contexto real, oferecendo respostas aos questionamentos e perspectivas de ações futuras que 

possam contribuir com a sua atuação enquanto profissional. Além disso, são oportunidades 

para o professor orientador e aluno orientando se predisporem a desenvolver uma reflexão 

sobre o ser docente, em um contexto complexo e subjetivo do sujeito e da realidade, 

principalmente quando o foco trata-se do ensino das Artes na Educação Básica, que ainda tem 

uma trajetória incerta nas unidades escolares. É preciso superar as dificuldades e avançar nas 

pesquisas conscientizando docentes e discentes sobre a importância de tais atividades e o 

envolvimento ativo dos pesquisadores em investigações de caráter científico, criando novas 

perspectivas para nosso campo de atuação, que é a educação.  
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Para isso, faz-se mister que os pesquisadores desenvolvam estudos que questionem 

suas práticas com base em sua formação profissional, o que pressupõe um trabalho de 

continuidade, de visão de processo, de crescimento pessoal e profissional, tendo como 

premissa que o seu fazer pedagógico constituirá uma forma de ser do aluno e de si mesmo. 

Sabe-se que isso não é fácil, mas é um desafio que precisa ser encarado por todos os 

profissionais da área em busca de uma inovação e atuação pedagógica ativa, artística, criativa, 

dinâmica, apoiado na dialogicidade entre professores, alunos, gestores das universidade e 

instituições de ensino que ofertam a Educação básica, envolvendo as comunidades escolares e 

sociedades sobre as Artes e suas linguagens, foco da discussão deste trabalho.  

Por fim, entendemos que este trabalho, fruto de experiências com as atividades de 

pesquisa no PIBIC/PIVIC da UFT, cumpriu com seus objetivos. Ressaltamos que as 

informações e relatos aqui apresentados poderão contribuir com novas ações de investigações 

científicas/acadêmicas relacionados ao Ensino das Artes na Educação Básica. Acreditamos 

que as reflexões aqui promovidas poderão auxiliar na prática dos docentes e no envolvimento 

dos discentes da UFT do curso de Licenciatura em Teatro no processo formativo acadêmico. 
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O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM JARDIM DO 
SERIDÓ-RN 

 
Jailson Valentim dos Santos1  

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC/RN 
 

Resumo: O texto traz uma reflexão sobre processos educativos que envolvem o ensino de arte na 
modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, evidenciando uma experiência docente vivenciada 
ao longo do ano letivo de 2016, em uma escola pública de Jardim do Seridó – RN. A construção 
metodológica está alicerçada em estudos teóricos que tangenciam metodologias contemporâneas do 
ensino de arte, enfatizando o fazer pedagógico e as reflexões sobre este fazer. Suas ponderações 
filosóficas recaem sobre o pensamento de Paulo Freire (1996, 2014), pela possibilidade de aproximar a 
Educação a um movimento que segue no sentido da ética e da estética, da autonomia e da liberdade, da 
criticidade e do reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da intuição 
no processo educativo. O estudo vem mostrando possíveis conexões que podem ser estabelecidas 
durante a prática docente, considerando o processo pedagógico e sua abertura para as propostas 
criativas que são elaboradas junto aos educandos, bem como seu potencial inventivo e investigativo. 
Esta experiência aproximou o educador do cotidiano escolar e oportunizou aos educandos da EJA a 
construção de saberes sobre arte e vida.  
Palavras-chave: Artes Visuais. Prática docente. Espaço expandido. Fazeres artísticos e estéticos. 
 
Abstract: This text brings to light a reflection about the educative process surrounding the teaching of 
art to youngsters and adults (EJA), emphasizing a teaching experience throughout the school year of 
2016 in a public school in Jardim do Seridó – RN (Brazil). The methodology chosen is based on 
theoretical studies that touch on recent methodologies related to the teaching of art, with emphasis on 
the pedagogical creation and its reflections. Its philosofical ponderations are akin to those of Paulo 
Freire (1996, 2014), due to the possibility of an approach between education and the movement that 
follows ethic, aesthetic, autonomy and freedom as well as being critic and recognizing the value of 
emotions, sensibility, affection and intuition during the teaching process. The study shows possible 
connections which may be established during teaching, considering the pedagogical process and its 
opening towards creative propositions elaborated alongside the students, as well as its inventive and 
investigative potential. This experience allowed the teacher to better connect with every-day school 
activities and made possible for the EJA students to acquire knowledge about art and life. 

Abrindo caminhos  

 O texto traz uma reflexão sobre processos pedagógicos que envolvem o ensino de arte 

na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, evidenciando uma experiência docente 

vivenciada ao longo do ano letivo de 2016, em uma escola pública de Jardim do Seridó – RN. 

Se no ensino regular ainda existem aqueles que não veem com bons olhos a Arte na escola, na 

EJA essa visão parece ganhar relevo. Entretanto, isso não é o bastante para nos sentirmos 
                                                 
1 Professor/artista/pesquisador vinculado a rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Possui 
formação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel e mestrado em Artes Visuais pelo 
Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais das Universidades Federal da Paraíba e Pernambuco - 
UFPB-RFPE, na linha de pesquisa Ensino de Artes Visuais no Brasil. E-mail: valentim8@yahoo.com.br 

Keywords: Visual Arts. Teaching Practice. Expanded space. Artistic and aesthetic creation. 
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desestimulados quanto à importância do seu ensino, em qualquer uma das modalidades 

educacionais e em qualquer fase da vida do educando. Nesta perspectiva, o ensino de arte 

ganha novos contornos nesta contemporaneidade com o intuito de potencializar o campo do 

sensível, da imaginação e da produção criativa na escola. 

A educação é reconhecidamente um direito de todos (LDB, Lei nº 9.394/97) e o ensino 

de arte é um componente essencial na formação humana e cidadã de qualquer pessoa. No 

contexto da educação formal, a modalidade EJA se destina àqueles que não tiveram sucesso 

ou acesso à educação formal na idade adequada e, entre outras variantes, atende a uma 

clientela bem diversificada. Esse fato aumenta o desafio da instituição de ensino no que tange 

aos processos de ensino e aprendizagem para com este público.  

A abordagem metodológica da EJA para o currículo de arte exige muita atenção do 

educador no instante de elaborar suas propostas pedagógicas, pois estas devem ser coerentes 

com o grupo de educandos que se vai trabalhar. É interessante atentar para os conhecimentos 

que perpassam a história da arte, bem como aqueles atrelados aos fazeres artísticos e estéticos 

que permeiam a Área, no entanto, é importante considerar também os saberes que constituem 

o repertório de cada educando que se faz presente em sala de aula. A ideia é ampliar o acesso 

aos processos educacionais, coerentes com os dias atuais, atentando para as necessidades dos 

educandos. Além do mais, se faz necessário contribuir com a superação do paradigma 

educacional vigente que, na maioria das escolas brasileiras, ainda deixa de oferecer um ensino 

inclusivo e equitativo ao educandos da EJA, fato que normalmente restringe suas expectativas 

de futuro.     

A construção deste trabalho está alicerçada em estudos teóricos que tangenciam 

metodologias contemporâneas do ensino de arte (BARBOSA, 2005, 2009; FERRAZ & 

FUSARI, 2009, 1993; HERNANDEZ, 1998; MARTINS, et al, 1998; RICHTER, 2003), 

enfatizando o fazer pedagógico e as reflexões sobre este fazer. Ressaltamos a contribuição 

preciosa de Paulo Freire (1996; 2014; 2001), no que tange as ponderações atreladas aos 

processos de ensino e aprendizagem que aconteceram nas práticas realizadas em sala de aula. 

O pensamento de Freire favorece que aproximemos a Educação de um movimento que segue 

no sentido da ética e da estética, da autonomia e da liberdade, da criticidade e do 
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reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da intuição, 

promovendo uma ação educativa que seja feita concomitantemente com uma ação reflexiva.  

No intuito de encontrar outros caminhos para o ensino de arte a nossa sugestão de 

trabalho adentrou o campo da arte contemporânea, propondo situações pedagógicas que 

exigia experimentação, além de entrega e envolvimento do educando. Isto porque se tratava 

de intervenções, instalações e performances feitas no espaço escolar, convocando o corpo de 

cada um que aderia a proposta, desacomodando e provocando certa instabilidade na sala de 

aula.  

 O ensino de arte nesta atualidade permite que o educador experiencie a beleza e o 

encantamento, por meio da recriação dos processos pedagógicos, que são vivenciados em sala 

de aula. Neste sentido, acreditamos que a “aula torna-se espaço de experimentação, fantasia, 

sonho, contemplação, problematização e reflexão sobre a produção artística e as visualidades 

em geral, podendo ser expandida à rua, aos ônibus, a fila do banco, entre outros espaços” 

(SANTOS, 2016, p. 92). Os novos modos de ensinar e aprender arte exige ainda à seleção, a 

curadoria dos conteúdos, assim como a criação e a inventividade na hora de elaborar as 

práticas pedagógicas que são destinadas aos educandos, entre eles, aqueles vinculados a EJA.  

Cada vez mais vemos as proposições que são realizadas no campo da Arte encontrar 

fendas no já instituído e provocar desvios que se abrem a infinitas possibilidades de atuação 

do educador. Isso favorece a experimentação e pode deslocar sentidos, além de inspirar o 

exercício docente no contexto escolar. Interferir de maneira positiva no modo de ensinar e 

aprender arte é uma demanda urgente da sociedade, pois assim se pretende garantir os 

processos que objetivam convocar à construção mútua de saberes entre educador e educando. 

Tais processos são essenciais para ampliar o espaço de prazer e maravilhamento dos agentes 

construtores da educação. Para Freire, na escola se constrói também a ‘boniteza de ser gente’. 

O mestre pernambucano elucida: “ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria” (FREIRE, 1996, p. 142). 

Rosa Iavelberg afirma que é importante ensinar a gostar de aprender arte com a 

própria arte (IAVELBERG, 2003). A partir desta afirmação começamos a pensar na ideia de 

deslocamento de sentidos e produção criativa na EJA como uma metodologia de trabalho. 

Inicialmente, levamos os nossos educandos para uma praça que existe na frente da escola para 
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uma conversa sobre arte e espaço público, entretanto, também passamos a pleitear um 

ambiente melhor junto à direção da instituição de ensino para as aulas de arte. Uma sala que 

favorecesse a criação e o manuseio dos materiais expressivos na hora da produção criativa.  

 

Descolamento e criatividade  

A noção de deslocamento aproxima-se da mudança de um lugar para outro, de um 

transporte, de uma alteração de sentido, de direção, como podemos perceber nas definições 

dos dicionários. É um termo fortemente relacionado à arquitetura e ao urbanismo, 

encontrando abrigo nas ciências humanas, onde virou objeto de estudo. Cada dia mais as artes 

visuais tem se aproximado de questões envolvendo os deslocamentos com o intuito de 

estabelecer novos sentido para os trabalhos de arte. De maneira bem breve, podemos nos 

referir a um simples deslocamento de olhar, mas também a um deslocamento do corpo em 

torno de uma obra, de um objeto artístico. É possível pensar no deslocamento da própria arte: 

se antes ela vivia confinada em museus e coleções particulares, hoje em dia ela se descolou 

para interagir com o cotidiano das pessoas.        

A ideia de criação é afetiva aos artistas, entretanto, não é de domínio apenas deles. De 

acordo com Fayga Ostrower a criatividade perpassa todas as áreas de atuação humana. Na voz 

da artista compreendemos que 
a criatividade se elabora em nossa capacidade de selecionar, relacionar e 
integrar dados do mundo externo e interno, de transformá-los com o 
propósito de encaminhá-los para um sentido mais completo. Dentro de 
nossas possibilidades procuramos encontrar a forma mais ampla e mais 
precisa, a mais expressiva. Ao transformarmos as matérias, agimos e 
fazemos. São experiências existenciais - processos de criação - que nos 
envolve na globalidade, em nosso ser sensível, no ser pensante, no ser 
atuante. Formar é mesmo fazer. É experimentar. É lidar com alguma 
materialidade e, ao experimentá-la, configurá-la. (OSTROWER, 1987, p. 
69). 

O professor de arte, assim como os dos demais componentes curriculares, precisa ser 

criativo nesta contemporaneidade, comprometendo-se com os fazeres e saberes artísticos e 

estéticos que são veiculados na escola. As aulas podem e devem ser mais experimentais e 

propositivas, facilitando assim, deslocamentos e desdobramentos à medida que exige a 

participação ativa de todos. É ele, no seu fazer pedagógico, quem inventa seu percurso 
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docente. Nesse sentido, a sala de aula assume um lugar móvel, fértil, de partilha sensível, que 

pode se abrir a elaboração de novos sentidos. Isso porque a aula sai de planos mais flexíveis 

para poder ser adaptada as necessidades imediatas do grupo de educandos.  

Expandir as possibilidades do fazer docente é necessário para permitir, por exemplo, 

que todos atentem para os espaços ‘inativos’ ou subutilizados que existem no em torno da 

escola, descobrindo mais facilmente as potências das práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, 

deslocamos os educandos para a praça e propomos uma atividade com pintura (Imagem I). 

Uma praça como espaço de aprendizagem, de proposição, de ocupação, de interação, de lugar 

dinâmico pelo qual a cultura acontece, é produzida, inventada e praticada. Uma praça para 

experienciar os fazeres expressivos e expandir os limites da sala de aula, ampliando as 

possibilidades do fazer pedagógico, da criação poética e dos movimentos o corpo. Um espaço 

capaz de ser preenchido de sentido.   
Imagem I: educandos em atividade criativa. 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 

A proposta de trabalho foi iniciada com uma discussão em sala sobre o disco 

cromático, o que nos permitiu fazer misturas de tintas com os educandos para percebermos a 

relação e a alteração das cores. Quando falamos sobre uma atividade prática com a turma 

envolvendo a pintura, de imediato houve um burburinho entre eles. Logo percebemos que a 

insegurança de todos era advinda de uma concepção de que não sabiam desenhar ou pintar. 

Eles entendiam essas linguagens como sendo apenas aqueles trabalhos que tinham uma figura 

facilmente reconhecível, representando uma cena, pessoa ou objeto. Percebemos que havia 

preconceito quanto a estas questões e explicamos que o que caracterizava o desenho era o 
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traço, enquanto a pintura era caracterizada pela mancha de cor. Pensamos nos movimentos 

estéticos e levantamos alguns pontos relacionados à expressividade, tendo em mente o 

Expressionismo Abstrato2 e as pinturas de Jackson Pollock (EUA, 28/01/1912 – 11/08/1956).  

Os preceitos da “Abordagem Triangular” (BARBOSA, 2005, 2009) contribuíram com 

o processo de ensino e aprendizagem, especialmente a partir do momento em que propomos 

alguns exercícios que visavam compreender melhor o fazer pictórico e a construção das 

imagens. As atividades criativas consistiam em construir manchas em pedaços de papel 

Paraná, decompondo a tinta sobre o próprio suporte, como fazia Paul Cézanne. Esse exercício 

precedeu a nossa proposta, que era elaborar um trabalho com pintura expressiva em um 

suporte de tamanho médio, ou seja, que extrapolasse o limite da folha de ofício (A4), como 

eles eram acostumados a fazer. Explicamos que não era preciso pensar em representar nada, 

uma vez que se tratava de uma pintura abstrata. Tivemos o cuidado de explanar calmamente 

sobre a proposta e escrevermos o passo a passo no quadro para não deixar dúvidas.    

É importante perceber que a proposta envolvia o uso da técnica do gotejamento 

(Dripping) e por isso a tinta deveria estar mais líquida para facilitar os respingos e a 

construção espontânea das manchas coloridas sobre o suporte, que deveria ficar posicionado 

no chão. O gotejamento é uma técnica de pintura que consiste em respingar a tinta sobre a 

tela. Esta técnica foi amplamente utilizada por Pollock para fazer seus trabalhos com a 

sobreposição de pingos e traços harmoniosos que se entrelaçavam na superfície da lona. A 

proposta que fizemos envolvia ainda o movimento do corpo e ficou evidente a energia das 

linhas e a velocidade dos gestos marcados nos suportes (Imagens II e III). Esta atividade 

reforçou a discussão em sala de aula sobre a cor e a construção de imagens. 

                                                 
2 Foi um movimento artístico que nasceu em Nova York, no período pós Segunda Guerra Mundial. Trata-se do 
primeiro estilo pictórico norte-americano a obter reconhecimento internacional. Neste período, os Estados 
Unidos surgem como uma nova potência mundial e como centro artístico emergente, beneficiado, em larga 
medida, pela emigração de intelectuais e artistas europeus. A expressão que nomeia o movimento foi utilizada 
pela primeira vez em 1952 pelo crítico de arte H. Rosenberg. 
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Imagens II e III: trabalhos dos educandos da EJA. 

       
Fonte: acervo pessoal do autor. 

Todos os educandos usaram, no primeiro momento, uma venda nos olhos que era uma 

maneira de inibir o trabalho figurativo. No entanto, ao final de um determinado tempo, 

quando percebemos que a maioria já estava com o trabalho relativamente pronto, sugerimos 

que eles tirassem as vendas para fazermos a leitura da produção criativa, ainda em processo. 

Foi uma boa oportunidade de abordarmos em aula os elementos da gramática visual, 

discorrendo sobre a noção de cor, ponto, linha, plano, equilíbrio, saturação, ritmo, entre 

outros. Depois disso, cada um deles teve oportunidade de analisar o seu próprio trabalho e 

podiam fazer as intervenções que achassem oportunas para melhorar sua composição e 

estabelecer sentido.  

 

Espaço expandido e intervenção 

O espaço pode ser reinventado pela mão do artista, ganhar cara nova e mostrar-se 

diferente para as pessoas a partir de uma intervenção. No universo das artes, intervenção é 

todo processo que provoca uma interferência artística, seja num espaço urbano, no espaço 

escolar, em obras de arte, em objetos preexistentes ou ainda em projetos arquitetônicos, de 

maneira definitiva ou efêmera. Depois de estudarmos este conceito em sala de aula nos 

dirigimos ao pátio da escola. A ideia lançada era que a turma realizasse uma intervenção 

artística dentro da instituição de ensino, chamando a atenção para o espaço por meio das 

relações existentes entre cor e forma e da exploração de materiais (Imagens IV e V).  
Imagem IV: educandos em atividade criativa. Imagem V: intervenção feita no pátio da escola. 
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Fonte: acervo pessoal do autor. 

Com essa vontade de expandir o espaço exploramos alguns conceitos da arte 

contemporânea que são fundamentais para compreendermos as dinâmicas que permeiam o 

campo da Arte. Além de intervenção, a ideia de instalação veio à tona. A noção de instalação 

é utilizada pelos artistas visuais e pela crítica de arte desde a década de 1960, compreendendo 

o termo como sendo a operação artística em que o espaço é fundamental na concepção da 

obra, na medida em que ela pode ativar e reconstruir o espaço circundante, seja este de um 

museu ou galeria de arte, expandindo a espaços outros, como o urbano e, no nosso caso, o 

escolar. O ambiente é reconstruído pelo artista, de maneira crítica, compreendendo que na 

instalação variados objetos e materiais são colocados em relação uns com os outros, 

compondo um jogo simbólico que envolve a percepção do observador. No entanto, este, para 

apreender a obra, precisa assumir uma nova postura, agora ativa, para interagir com o trabalho 

e explorar suas possibilidades sensíveis.  

Pensando em contribuir com a qualificação das práticas docentes em arte, no âmbito 

da EJA, iniciamos nosso trabalho sobre o tema assistindo vídeos que tratavam da produção 

artística nacional, envolvendo artistas como Hélio Oiticica (1937-1980), Carlos Fajardo 

(1941) e Nuno Ramos (1960). Também fizemos incursões no interior da escola para observar 

os espaços in loco e problematizar suas possibilidades de uso criativo.  

Este tema surgiu nas nossas discussões a partir das provocações feitas pelos próprios 

educandos, que nos questionaram durante uma aula sobre os excessos existentes na nossa 

sociedade, em vários aspectos, citando especialmente questões relacionadas à cultura de 

massa e as novas tecnologias como um ponto importante dessa problemática.  
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No período da campanha política para prefeito do município de Jardim do Seridó foi 

anunciado pelo candidato vitorioso que o carnaval aconteceria durante quatorze (14) dias. 

“Um exagero”, na concepção de alguns educandos. Para aprofundar a problemática dos 

excessos levamos para a sala de aula dois trabalhos da artista gaúcha Adriane Hernandez, a 

saber: “Impregnações em vermelho” (2011) e “Os segredos da mesa” (2012).  

O primeiro, “Impregnações em vermelho” (Imagem VI), trata-se de um trabalho onde 

a artista discute questões referentes ao imaginário e ao cotidiano. Ela parte de um seixo 

branco, por exemplo, buscando ressignificá-lo por meio da saturação e sobreposição de 

pontos coloridos sobre o objeto mineral. Este é fotografado e a imagem passa a receber 

intervenções com novos pontos. Nesse trabalho a artista remete as tramas das toalhinhas de 

crochê que faziam parte da sua infância e sugere que a percepção do observador seja acionada 

para ampliar o sentido da obra, na medida em que conseguir capturar suas sutilezas.    

O segundo trabalho, “Os segredos da mesa” (Imagem VII), criado a partir dos 

desdobramentos de suas pesquisas poéticas envolvendo “pão”, trata-se de uma instalação 

interativa, portanto, implica em uma experiência com o espaço, com a obra em si, com o 

outro, pois mais de uma pessoa pode participar ativamente do trabalho. Para a artista, 

interessa a ideia de prolongamento que a obra sugere, uma vez que esta se propõe aos jogos 

simbólicos.  
Imagem VI: “Impregnações em vermelho”. Imagem VII: “Os segredos da mesa”. 

           
Fontes: acervo pessoal da artista. 

Depois destes estudos preliminares propusemos uma intervenção na escola para 

ampliar as discussões sobre a noção de saturação, impregnação e contágio com os educandos, 

conceitos utilizados por Adriane Hernandez. As obras da artista foram fundamentais na 

definição deste campo conceitual, pois além de nortearem o trabalho, existia nelas algo de 
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lúdico que muito agradava ao grupo. Outra questão importante era que a produção expressiva 

do coletivo fosse colorida, para chamar a atenção pela sensualidade das cores. Assim, 

planejamos o trabalho, definimos o espaço e a metodologia e organizamos cada uma das suas 

etapas. Avançamos ao cortarmos círculos de papel com diferentes tamanhos, cores e texturas 

para colar no espaço, previamente determinado. O trabalho consistiu em colar uma grande 

quantidade desses círculos coloridos nas paredes de uma varanda de acesso as salas de aula 

(Imagens VIII e IX), buscando concentrar estas formas em um ponto e expandi-las pelo 

restante das paredes, por onde circulavam educandos e educadores. À frente deste ponto de 

concentração foi colocado um painel suspenso constituído de vários círculos, sendo que nas 

extremidades havia dois círculos vazados. Estes cabiam um rosto de uma pessoa e sugeria 

interatividade (Imagem X), oportunizando aos educandos experienciar o trabalho com o 

próprio corpo, deslocando-se pelo em torno, problematizando, interagindo com os colegas e 

podendo fazer fotos, assim como aconteceu com o trabalho da artista gaúcha.  
Imagem VIII: educandos montando o trabalho. Imagem IX: o trabalho pronto. Imagem X: momento 

de interação. Imagem XI: detalhe. 

     
 

 
Fonte: acervo pessoal do autor. 

2409



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Na avaliação em roda de conversa, uma das educandas falou que o trabalho tinha 

surpreendido pela beleza e relacionou os círculos com os confetes que são jogados nas festas 

carnavalescas, trazendo à tona a discussão dos excessos cometidos nesse tipo de manifestação 

cultural e na promessa do prefeito, que se cumpriu. No entender de outra educanda, as 

paredes, ao ganhar os elementos que foram se estendendo pelos corredores da escola, parecia 

receber gotas de tinta que vai colorindo o espaço, como na pintura do outro artista 

(referindo-se a Pollock).  

Acreditamos que o trabalho encontrou sua força na possibilidade infinita de agregar 

mais elementos a sua organização plástica e exerceu sua função pedagógica quando despertou 

interação e sentido, afinados com a apreensão do conceito problematizador por parte dos 

educandos. Sua concepção e montagem revelou a potência daquelas paredes, na medida em 

que deputou o olhar dos envolvidos, despertando-os para perceberem outras possibilidades de 

ativação do espaço físico. Em última análise, o trabalho inaugurou um intenso diálogo na 

instituição de ensino sobre arte contemporânea, afetando inclusive as crianças e os educadores 

do ensino fundamental regular que atuam nos turnos matutino e vespertino. 

 

Considerações finais 

Nossa prática docente realizada na Educação de Jovens e Adultos – EJA, na cidade de 

Jardim do Seridó – RN, mostra que é possível trabalhar com dinamismo e sensibilidade para 

ampliar a imaginação criativa dos educandos, mantendo a atenção nos processos educativos 

que envolvem a construção do conhecimento em Arte. Salientamos que as atividades 

propostas em sala de aula expandiram-se para além do exposto aqui. Desta maneira, 

acreditamos que ampliando as possibilidades das propostas criativas e promovendo 

deslocamentos, instalações e intervenções no espaço escolar a gestualidade e expressividade 

dos educandos da EJA vão se expandindo, enquanto o ensino vai ganhando contornos que 

valorizam o fazer, o refletir e o contextualizar a produção artística, conforme entende a 

pesquisadora Ana Mae Barbosa. 

A averiguação salienta possíveis conexões que podem ser estabelecidas durante a 

prática docente, considerando o processo pedagógico e sua abertura para as propostas 

criativas que são elaboradas junto à instituição de ensino, bem como seu potencial inventivo e 
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investigativo a partir dos preceitos da arte contemporânea. Esta experiência manteve o 

educador ligado ao cotidiano escolar e oportunizou aos educandos da EJA a construção de 

saberes sobre arte e vida.  
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O FOLGUEDO GUERREIRO DE ALAGOAS  

COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA BANDA DE MÚSICA  
 

 
Rivaldo José de Souza Silva 

 
 
Resumo 
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa vinculada ao PROFARTES – Mestrado Profissional em 
Artes da UFBA que resultou na elaboração de uma proposta pedagógica musical com músicas do 
folguedo Guerreiro de Alagoas, e sua aplicação com a banda de música do Bairro do Pontal da Barra 
na cidade de Maceió. A proposta trabalha a leitura musical, a prática coletiva de instrumentos e 
atividades de apreciação, e disponibiliza uma coletânea das músicas folguedo arranjadas para essa 
formação. Para sua execução, a pesquisa integrou o Curso de Extensão vinculado ao Curso de Música 
– Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, a Associação Alagoana de Prevenção às 
Drogas, Atenção à Saúde e Ecologia Humana – ACORDE, a Escola Municipal Silvestre Péricles 
juntamente com a Colônia de Pescadores do bairro do Pontal da Barra. O público alvo do projeto 
foram estudantes da escola municipal citada e atendeu prioritariamente jovens e adolescentes filhos e 
filhas de pescadores e rendeiras do bairro na perspectiva de acompanhamento pedagógico com o 
ensino da música, bem como enfrentamento de situações sociais desfavoráveis no combate a 
vulnerabilidade social. O projeto apontou também para a formação científica dos três bolsistas 
graduandos em Música – Licenciatura, e propôs produção de trabalhos de conclusão de curso e artigo 
através da experiência adquirida na pesquisa. Dessa forma, a criação da banda de música do Pontal da 
Barra além de atingir os objetivos estabelecidos na proposta pedagógica musical, promoveu e 
estimulou a cultura local, mantendo a prática da música como processo de participação social. 
Palavras-chave: Educação Musical, Banda de Música, Cultura Popular. 
 

1 Introdução 

 

Neste artigo apresento os resultados da pesquisa vinculada ao PROFARTES – 

Mestrado Profissional em Artes da UFBA que resultou numa proposta pedagógica musical 

para banda de música. A proposta trabalhou com a música folclórica do folguedo Guerreiro de 

Alagoas para desenvolver a leitura musical, a prática coletiva de instrumentos de banda e 

atividades de apreciação. 

O projeto se desenvolveu numa ação conjunta entre o Curso de Extensão de Música da 

Universidade Federal de Alagoas, através da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) responsável 

pelo Programa Círculos Comunitários de Atividades Extensionistas (ProCCAExt) 

representado pelo autor deste artigo, que se propôs a desenvolver a proposta pedagógica 

musical e selecionar três bolsistas do curso de Música – Licenciatura da UFAL; a Associação 
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Alagoana de Prevenção às Drogas, Atenção à Saúde e Ecologia Humana – ACORDE, que se 

propôs a adquirir os instrumentos para formação da banda de música e efetuar o pagamento 

das bolsas para os bolsistas; e a Escola Municipal Silvestre Péricles juntamente com a Colônia 

de Pescadores do bairro do Pontal da Barra, que se propuseram a fornecer o local para aulas e 

ensaios. 

O público alvo do projeto foi estudantes da Escola Municipal Silvestre Péricles e 

atendeu prioritariamente jovens e adolescentes filhos e filhas de pescadores e rendeiras do 

Pontal da Barra na perspectiva de acompanhamento pedagógico com o ensino da música, bem 

como enfrentar situações sociais desfavoráveis no combate a vulnerabilidade social na 

comunidade. O projeto apontou também para a formação científica dos bolsistas estudantes da 

graduação em Música e propôs produção de trabalhos de conclusão de curso e artigo através 

da experiência adquirida com a proposta pedagógica musical. Dessa forma, a criação da banda 

de música do Pontal da Barra promoveu e estimulou a cultura local, mantendo a prática da 

música como processo de participação social e no combate ao aumento da vulnerabilidade na 

comunidade. 

O bairro do Pontal da Barra é um bairro turístico da cidade de Maceió e possui grande 

fluxo de turistas o ano todo. Devido a isso, há uma alta vulnerabilidade para exploração 

sexual infanto-juvenil e tráfico de drogas. Os jovens menos favorecidos são os mais atingidos 

pela pobreza, exploração do trabalho infantil, uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Identificam-se vários aspectos influenciadores dos atos violentos no bairro, dentre os 

principais: os aspectos econômicos – falta de emprego (formal) e renda; os aspectos sociais – 

baixa escolaridade, ausência total ou parcial de qualificação profissional. Outro fator é a 

iniciação ao trabalho da pesca artesanal de crianças e adolescentes entre onze e doze anos de 

idade, o que caracteriza trabalho precoce. A priorização desse território para desenvolver a 

pesquisa se deu pelas condições sócio-econômicas acima citadas. 

 

2 Desenvolvimento 

 

O movimento de bandas de música em Alagoas é crescente e a renovação do 

repertório nesses grupos pouco tem contemplado a música folclórica alagoana. Dessa forma, a 

pesquisa estabeleceu dois objetivos: a) elaborar uma proposta pedagógica musical com a 
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música folclórica do Guerreiro de Alagoas; b) trabalhar a proposta pedagógica musical com 

uma banda de música. 

A proposta pedagógica musical teve como enfoque a iniciação da prática instrumental 

baseando-se na música folclórica, que possui elementos favoráveis para a aprendizagem 

musical ao trabalhar melodias com células rítmicas simples, de fácil execução e valorizar uma 

prática coletiva. A cada lição de instrumento, o estudante aprendeu uma música nova que 

estava relacionada com os exercícios de leitura melódica da escala, exercícios de intervalos, 

exercícios rítmico-harmônicos em duetos e prática de conjunto.  

Além das lições para instrumento, constam três arranjos para banda de música que 

consistem numa coletânea das melodias aprendidas nas lições. Os arranjos são compostos 

para flauta, duas clarinetas, sax alto, sax tenor, sax barítono, duas trompas, dois trompetes, 

dois trombones, bombardino, tuba, caixa, bombo e pratos. As músicas seguem a sequência de 

episódios do Guerreiro de Alagoas, que inicia com a Marcha de rua, Pedido de Abrição de 

Sede ou de Porta, Louvação ao Divino, Entrada de Guerra e Fechamento de Sede. 

Como característica geral dos arranjos, a música inicia com uma introdução seguida 

pela exposição da melodia. Na reexposição, quando a melodia é feita pelo mesmo naipe é 

acrescentado um acompanhamento rítmico-harmônico executado por outro naipe. A abertura 

de vozes segue os intervalos 3º, 6º ou 8º. A tuba realiza linha melódica em tônica, terça e 

quinta, e a percussão executa o ritmo. Através desse formato é disponibilizada uma maneira 

fácil e intuitiva de aprendizado. Os arranjos também podem ser executados por grupo 

instrumental diferente para o qual foi escrito.  

A proposta pedagógica musical dispôs ainda de sugestões de atividades de 

contextualização e escuta a gravações de músicas folclóricas alagoanas e dos folguedos que se 

fundiram na formação do Guerreiro de Alagoas, como o Reisado, o Pastoril, o Caboclinho e a 

Chegança.  Nessas atividades foram propostas observações quanto ao ritmo, os instrumentos 

melódicos e harmônicos, a formação instrumental, as diferenças entre a maneira de tocar do 

músico erudito e popular, e a forma da música. Na contextualização, foi proposto aos 

estudantes compreenderem o contexto histórico das manifestações folclóricas, conhecerem o 

significado dos episódios, e pesquisarem sobre outros folguedos que utilizam episódios 

semelhantes. 
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É importante destacar que as noções elementares de teoria musical foram trabalhadas 

paralelamente, tais como notas, pauta, claves, figuras ou valores, compassos, nomenclatura do 

instrumento, postura e afinação. 

 

2.1 Fundamentação teórica 

 

O folclore tem grande influência para a formação cultural das crianças. Santos (2010, 

p. 98) afirma que,  
 é perfeitamente intuitivo que a consciência musical da criança não deve ser formada 
tão somente pelo estudo dos mestres clássicos estrangeiros mas, simultaneamente, 
pela compreensão racional e quase intuitiva das melodias e dos ritmos fornecidos 
pelo próprio folclore nacional (SANTOS, 2010, p. 98). 
 

O estudo do folclore tem caráter espontâneo e vital do povo, que se mantém 

permanente no cotidiano. Sendo assim, a vivência desses elementos reflete na percepção da 

criança de maneira simples e voluntária. Através de rodas infantis e canção de ninar na 

infância, e posteriormente com os hinos, marchas e canções patrióticas, músicas 

carnavalescas, folguedos na adolescência, o folclore se faz presente. 

De acordo com Santos (2010, p. 99), o estudo musical do folclore segue “leis naturais” 

que despertam o ritmo através de brinquedos ritmados, marchas e canções de rodas, e 

posteriormente pela característica de socialização das melodias. O autor afirma que essas 

melodias auxiliam a compreensão de “noções técnicas” e elementos de teoria musical. 

É crescente o número de propostas pedagógicas que contemplam a cultura, os saberes 

e conhecimentos populares nos espaços escolares através de estudos da cultura negra, 

indígena, grupos folclóricos e manifestações culturais de outros povos. Desse modo, esses 

trabalhos contribuem para diminuir os preconceitos e discriminações com grupos 

marginalizados valorizando suas culturas. 

Há algum tempo vem surgindo diversos métodos de instrumentos que aproveitam a 

cultura popular e o folclore como material didático para a música. Para o ensino de cordas 

com o trabalho Iniciando cordas através do Folclore: Violino, Viola, Violoncelo e 

Contrabaixo (Kruger, 1991). Outros trabalhos são O Método Suzuki e o folclore brasileiro no 

ensino dos instrumentos de cordas (Borges, 2007), e a pesquisa A inserção do folclore 

brasileiro no Método Milanov de ensino: análise e substituição de melodias (Santos et al., 

2014). Para o ensino coletivo de instrumentos de banda cito o método Da Capo (Barbosa, 
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2004). Para a maioria dos instrumentos verifiquei a presença de músicas folclóricas, músicas 

populares e músicas tradicionais em métodos, pesquisas e propostas pedagógicas. 

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) é o maior expoente no Brasil no aproveitamento do 

folclore para o ensino da música. Produziu livros didáticos como o Guia Prático, com 137 

canções para canto e piano, coro e conjunto instrumental. Realizou adaptações para coral 

destinado aos orfeões e corais escolares nas redes de ensino. Outros dois exemplos de 

compositores que utilizaram o folclore como essência de suas propostas pedagógico-musicais 

e em suas composições foram Béla Bartók (1881 - 1945) e Zoltán Kodály (1882 - 1967). 

Para a educação musical, Swanwick (2003) considera três princípios: a música como 

discurso, o discurso musical dos alunos, a fluência como princípio e finalidade. O autor 

defende a ideia de que a prática do ensino da música e seus conteúdos devem se basear no 

sentido musical. É comum ainda professores não partirem desse pressuposto e exigir dos 

alunos exercícios técnicos além do necessário e desconsiderar suas necessidades. De acordo 

com essas propostas, Tourinho et al. (2012) afirmam que é possível garantir o espaço da 

música regional, música da mídia e música urbana juntamente da música europeia tradicional. 

Defendem a ideia de que é proveitoso para o ensino da música “incentivar a autonomia e a 

autodeterminação nos estudantes para que pudessem buscar construir um repertório próprio, 

embora diversificado”. 

Na prática do ensino da música na educação básica é comum a resistência dos jovens a 

músicas que não são de sua escuta habitual, seja por questões religiosas, de interpretação, de 

diferença de gerações, de preferência ou de acesso. Buscam músicas de sua experiência, que 

atualmente é marcada pelo poder que a mídia exerce sobre a produção musical. Já nas escolas 

técnicas profissionais de música, também chamado de ensino conservatorial, o currículo 

focado na música erudita é usual. 

Diversos autores têm considerado a execução, a apreciação e a composição como 

parâmetros indispensáveis (SWANWICK, 1988). Segundo Hentschke (1993), as composições 

dos alunos são recursos de aquisição e indicação de seus conhecimentos musicais. Na 

apreciação musical Swanwick (1979) afirma que esta atividade pode ser desvinculada da 

situação de concerto, e que o ouvinte deve se colocar em outras ocasiões de audiência. 

Segundo Cunha (2003), a apreciação musical desenvolve o juízo crítico da música e amplia a 

consciência sobre os diferentes repertórios. A autora sustenta que nas atividades de 

composição e execução, a apreciação musical funciona como meio de autoavaliação.  
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Atualmente o ensino coletivo de instrumentos musicais tornou-se uma proposta viável 

de ensino da música na escola. Essa prática pedagógica mostra-se significativa para o acesso 

ao conhecimento e democratização (CRUVINEL, 2008, p. 5). Defende a presença do Ensino 

Coletivo de Instrumentos Musicais na escola e aponta para a responsabilidade das instituições 

com o ensino da música. Cruvinel (2008, p. 8) esclarece sobre o papel dialógico do professor 

de música e afirma que a construção coletiva é um ponto importante no processo. O educador 

musical deverá ter “abertura e flexibilidade para enfrentar as dinâmicas em sala de aula ‘em 

movimento constante’”.  

Ao abordar sobre o papel dos alunos e do professor no ensino coletivo de instrumentos 

Barbosa (2006) afirma que  
 
Quando os educandos têm consciência do processo em que estão engajados e 
conhecem mais profundamente a si mesmos, ao professor e aos colegas podem 
contribuir significativamente na metodologia do curso. Conhecendo as origens e 
história dos educandos, assim como suas atividades musicais anteriores e atuais na 
família e em suas comunidades, o educador pode construir os passos metodológicos 
e definir o conteúdo pedagógico com eles mais eficazmente (BARBOSA, 2006, p. 
100-101).  

 

Quanto à avaliação, Penna (2015, p. 94) enfatiza a avaliação diagnóstica multicultural, 

em que o professor acompanha e conhece o mundo cultural dos alunos para que possa corrigir 

e ampliar seu planejamento em um processo de reflexão-ação-reflexão. Para a autora a relação 

intencional entre os sujeitos contribuem para o respeito à diversidade cultural. Na avaliação 

diagnóstica, Swanwick (2003) assegura que esse processo se dá através da rejeição e seleção 

de músicas que farão parte do repertório. Para Quadros Júnior et al. (2009) a seleção do 

repertório tem influência no processo de ensino aprendizagem musical. Os autores afirmam 

que os métodos tradicionais não levaram em conta o conjunto de circunstâncias e o 

conhecimento do aluno para o desenvolvimento da proposta pedagógico-musical. De acordo 

com os pesquisadores, existem dimensões que o professor de música deve considerar em sua 

prática, tais como a avaliação diagnóstica, os aspectos culturais e o nível técnico instrumental. 

Fireman (2006) coloca que é imprescindível valorizar a realidade do aluno para que se 

predisponha investir seu tempo na aprendizagem da música. 
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2.2 Aplicação da proposta pedagógica musical e resultados 

 

Durante a execução da pesquisa e implementação da proposta pedagogia musical com 

a música do Guerreiro de Alagoas, além das lições foram estabelecidos os seguintes 

componentes para o ensino de música: 

 Teoria musical: noções elementares de teoria musical, notas, pauta, claves, 

figuras ou valores, compassos e dinâmica;  

 Técnica individual dos naipes: nomenclatura do instrumento, postura, digitação 

e afinação; 

 Prática de conjunto: aplicação das lições e execução das músicas da proposta 

pedagógica musical; 

 Apreciação musical: contextualização das músicas folclóricas. 

 

A carga horária semanal do projeto foi de oito horas, divididas em dois dias da 

semana: quatro horas no sábado, e quatro horas em dias da semana conforme a 

disponibilidade dos bolsistas. 

Os três bolsistas juntamente com o coordenador ministraram oficinas e aulas. O 

bolsista 1 ministrava aulas de clarineta e saxofone; o bolsista 2 ministrava aulas de trompete e 

trombone; e o bolsista 3 ministrava aulas de flauta. O coordenador ministrava oficinas de 

percussão. É importante frisar que quanto às trompas e a tuba não tiveram alunos para 

aprender esses instrumentos. 

 O projeto teve duração de um ano, de agosto de 2016 a agosto de 2017, e contou com 

três fases de execução. A primeira fase foi a seleção dos estudantes, e contou com o apoio da 

Associação Alagoana de Prevenção às Drogas, Atenção à Saúde e Ecologia Humana – 

ACORDE, que se propôs a adquirir os instrumentos para formação da banda de música. Esta 

organização não governamental já realizava ações de prevenção às drogas e atenção à saúde 

no bairro do Pontal da Barra e juntamente com a Escola Municipal Silvestre Péricles 

convidaram os estudantes para participar da banda de música.  

A banda de música teve treze componentes, a saber, uma flautista, dois clarinetistas, 

três saxofonistas, dois trompetistas, dois trombonistas e três percussionistas. Foram 

adquiridos junto com os instrumentos quinze estantes de partituras e palhetas sobressalentes 

para saxofone e clarineta. Os jovens participantes tinham idade entre 12 e 17 anos. Até o 

2418



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

segundo mês houve algumas dificuldades quanto à adaptação dos horários dos bolsistas para 

as aulas durante a semana, mas a partir do terceiro mês se estabeleceu horário regular. Houve 

substituição de quatro estudantes devido a não adaptação ao instrumento, alegando que 

queriam aprender a tocar violão e cantar. Nessa primeira fase, dois estudantes trocaram de 

instrumentos, do trompete para a clarineta. Devido a essas mudanças, os estudantes que 

estavam mais adiantados tornaram-se auxiliares dos bolsistas nos estudos individuais dos 

novatos. Nos primeiros dois meses observamos momentos de desinteresse e desmotivação 

devido à dificuldade técnica no instrumento. 

A segunda fase inicia aos seis meses de execução do projeto, quando observamos que 

os estudantes já conseguiam realizar leitura de melodias com células rítmicas simples e 

também leitura rítmica com colcheias. Existiam ainda dificuldades de embocadura e execução 

de intervalos de sexta em diante. Nesse momento, os bolsistas sentiram a necessidade de 

trazer outros métodos para enriquecer as aulas. Em reuniões, decidimos utilizar o método Da 

Capo (1998) para todos os instrumentos juntamente com a proposta pedagógica musical da 

pesquisa. Foi decidido também utilização de músicas do cotidiano dos estudantes em que os 

bolsistas transcreveram e produziram arranjos para todos os instrumentos. Durante os ensaios, 

os alunos foram consultados sobre as músicas que desejavam integrar e tocar na banda. 

Tivemos seis arranjos produzidos e executados pelo grupo. Essa atividade foi bastante 

significativa para o projeto, pois observamos o interesse dos estudantes e dos bolsistas 

graduandos.  

Dessa forma, os bolsistas foram orientados a trabalhar as músicas que apresentavam 

maior dificuldade de leitura rítmica, saltos com intervalos de oitava, dinâmica entre os naipes 

e execução em diferentes andamentos. Nesse período da pesquisa, outros jovens não 

integrantes da banda se propuseram a entrar no grupo e foram acolhidos pelo projeto. A 

solução encontrada pela equipe pedagógica foi iniciar esses novos componentes na flauta 

doce e teoria musical para posteriormente tocar os instrumentos que compõem a banda. 

Houve uma mobilização para aquisição das flautas doces e estantes de partituras e assim 

iniciou uma nova turma de seis estudantes. 

Na terceira fase, dos dez aos doze meses de execução do projeto, em reuniões da 

equipe pedagógica ficou decidido concentrar os estudos para uma apresentação de 

encerramento do projeto que aconteceu no mês de agosto de 2017, período de conclusão do 

Curso de Extensão do Programa Círculos Comunitários de Atividades Extensionistas 
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(ProCCAExt) da Universidade Federal de Alagoas. Elaboramos o repertório final com oito 

músicas sendo cinco músicas arranjadas pelos bolsistas e três arranjos com músicas do 

Guerreiro de Alagoas que constam na proposta pedagógica musical. Nessa etapa do projeto, 

os ensaios foram conduzidos para o aprimoramento da técnica, da dinâmica e execução entre 

os naipes. 

 

3 Considerações finais 

 

Ao final do projeto, atingi os objetivos estabelecidos ao elaborar e trabalhar a proposta 

pedagógica musical com músicas do Guerreiro de Alagoas com uma banda de música. Obtive 

resultados satisfatórios para a leitura musical, a prática coletiva de instrumentos e para as 

atividades de apreciação. No entanto, diversos ajustes precisaram ser feitos para adequação 

das lições ao nível de leitura musical dos estudantes. Destaco a importância dos bolsistas 

nesse processo, pois através de uma maneira própria de ensinar conseguiram mediar as lições 

junto aos estudantes. Muitas observações e sugestões didáticas que os bolsistas recomendaram 

foram acolhidas na proposta. 

Outras mudanças foram necessárias na proposta pedagógica musical durante sua 

execução. Uma delas foi o acréscimo de notas explicativas de teoria musical, digitação das 

notas nos instrumentos e nomenclatura do instrumento nas lições. Dessa forma, evitou-se 

recorrer a outros métodos e livros para explicação de questões levantadas sobre a execução 

instrumental, divisão rítmica, e formação de intervalos, sendo essas informações incluídas na 

lição em estudo. Da mesma maneira, foram incluídos duetos e trios baseados nos arranjos 

para instrumentos do mesmo naipe. 

Além disso, o projeto mobilizou os jovens da comunidade do Pontal da Barra na 

cidade de Maceió de maneira positiva ao utilizar a música como uma maneira alternativa de 

enfrentamento de situações sociais desfavoráveis no combate à vulnerabilidade social. Dessa 

forma, a criação da banda de música promoveu e estimulou a cultura local, mantendo a prática 

musical como processo de participação social. 

O projeto favoreceu também os bolsistas graduandos do curso de Música – 

Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas ao contribuir para a formação científica e 

propor a produção de trabalhos de conclusão de curso e artigo através da experiência 

adquirida com a pesquisa. 
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Resumo 
O seguinte artigo presenta-se como um resumo do resultado de investigação da tese de dissertação ¨O 
meio audiovisual: outro recurso didático para aprender história em primária¨, o qual aborda a partir de 
um analise de caso a pertinência dos meios audiovisuais como recurso e meio didático no 
aprendizagem de conceitos e eixos históricos na escola com crianças de quarto e quinto ano, mediante 
o método de investigação ação de Jhon Elliot e o analise do método de Maria Acaso da ¨desconstrução 
da imagem visual¨, servindo como modelo na estruturação de um método que fosse adequado ao 
contexto, enfatizando  na importância de uma leitura visual que permita ao estudante identificar 
diversos aspectos respeito a uma temática histórica, neste casso, e as particularidades de forma-
conteúdo da imagem audiovisual. Realizando uma proposto de classe interdisciplinar onde os recursos 
didáticos atuavam de forma complementaria mas ressaltam-se os aspectos particulares do audiovisual 
como recurso didático e a necessidade de articular-se com outros recursos, para priorizar a reflexão 
entorno ah uma temática da aula, propiciando a leitura analítica do próprio estudante como a leitura e 
reflexão coletiva com seus outros colegas, assim como articulação com outras aulas e temáticas fora 
da escola. Se ressalta o papel do docente como fornecedor para o intercambio assertivo e a reflexão 
analítica por meio da estruturação metodológica e o planejamento das aulas assim como sujeito que 
encaminha e apoia ativamente o processo de comunicação e finalmente reflete sobre os processos da 
aula, propondo uma retroalimentação da metodologia e a proposta da introdução na leitura da imagem 
audiovisual com crianças a partir do assistir filmes na aula e a implementação deste nos recursos 
didáticos. Destacando a importância do uso dos recursos audiovisuais dentro da aula a partir do 
contexto atual e a possível pertinência na aula. 
Palavras-chave: filmes, leitura da imagem, cultura visual, metodologia, interdisciplinaridade. 
 
         

Introdução 

No segundo semestre do ano dois mil e quatorze a partir de uma prática de ensino da 

aula de história com quatorze estudantes do grau quarto de primária identifica-se uma 

problemática relacionada com o decaimento dos resultados académicos em dita disciplina. A 

partir do analise das possíveis causas intentou-se descartar uma a uma as razões pelo qual 

justifica-se dito baixo rendimento nesse período académico. Empezando desde o micro até o 

                                                 
1 Licenciado em Artes Visuais pela Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Mestrando em Linguagens da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. E-mail: miguelariza_577@hotmail.com 
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macro analisando primeiro os fatores sócias, económicos, familiares e de saúde de cada 

estudante que pudessem estar intervindo no processo académico, descartando fatores externos 

ao processo acadêmico e fora do alcance dos entes institucionais do colégio para depois 

analisar em sua particularidade os possíveis fatores dentro do colégio e da aula que pudessem 

ser determinantes no rendimento acadêmico. Utilizou-se diversas ferramentas de coleta de 

dados tanto no primeiro como na segunda etapa, passando pela conversação com os pais, o 

aluno e outros docentes, tanto individualmente como no conselho acadêmico para descartar 

fatores de caráter individual. Procedendo depois a realizar uma leitura parcial do grupo 

partindo de questionários com perguntas abertas até o diálogo direto com os estudantes. O 

objetivo era reconhecer tanto falências na proposta metodológica do docente como fatores de 

motivação no estudante que permitissem dar luzes para realizar adaptações na prática da aula.  

Neste último procedimento perguntou-se pela metodologia empregada por três 

docentes em três disciplinas de estudo diferentes, concentrando o analise nas perguntas 

concernentes aos recursos didáticos empregados pelo professor assim como as metodologias 

de estudo na aula que eram de preferência pelos estudantes. Se evidenciou que os estudantes 

tenham uma tendência a ter um maior gosto pelas aulas que não se limitavam aos recursos 

didáticos tradicionais (lousa, livros, cadernos) assim como pelas disposições da aula variadas, 

tanto para realizar um intercâmbio com o docente  como para realizar diferentes atividades da 

aula, ressaltando as posições das cadeiras em círculos, o trabalho em equipe- onde destacarão 

um maior desenvolvimento de se mesmos para a articulação da palavra que permitia-lhes uma 

assimilação maior respeito as temáticas-, assim como também se ressaltou o gosto pelas 

atividades que implicavam o jogo, o material audiovisual e o uso de imagens para 

complementar o diálogo com o professor e para articular o conteúdo planteado em classe.  

Este gosto dos estudantes pelas atividades variadas assim como o uso diverso de 

recursos didáticos diferentes aos tradicionais se comprovo tanto pelo diálogo com os outros 

docentes como pelos bons resultados acadêmicos obtidos durante o período acadêmico 

anterior. Em consequência, foi necessário realizar um balance entre os conteúdos e o 

planejamento das aulas para uma reformulação do método e os recursos didáticos empregados 

na aula, procurando uma relação que equilibra-se os recursos didáticos tradicionais e novos 

2424



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

com os objetivos e conteúdo da aula logrando um maior desenvolvimento dos estudantes 

respeito as temáticas.  

Planteia-se a implementação do material audiovisual -corto-metragens e 

documentários-, como recursos didáticos complementários à classe magistral, valendo-se de 

outros recursos como o livro, jogos e o uso da palavra com perguntas e respostas, tendo em 

conta o contexto dos estudantes como o conteúdo da aula. A implementação do meio 

audiovisual como recurso didático complementário aos outros recursos planteia-se a partir da 

relação entre “educação e cultura visual” proposta por María Acaso (2009), na qual se percebe 

a cultura visual como uma realidade na que se involucram as tecnologias e os medios 

audiovisuales numa constante globalização midiatica que influi no contexto em que se 

envolve o sujeito, tendo um papel indispensavel deste contexto o colegio e a cultural visual, 

fazendo um chamado ao analise das imagens que somos e são expostos os estudantes.  

 
À educação configura nossa identidade. Até o desenvolvimento da tecnologia e os 
meios de comunicação de massas, as principais fontes educativas eram à família e a 
escola. Agora à principal fonte educativa é a cultural visual, algo que está fora da 
escola e que muitas vezes consume-se perto da família mas não com eles.2 (ACASO, 
2009,p.25) (tradução minha). 

 

Neste sentido, os filmes e o diverso material audiovisual ao estar no contexto cultural 

participa ativamente sobre o sujeito que experiência o visual e o audiovisual, o que planteia a 

necessidade de realizar um analise das imagens ao que são expostos os estudantes, neste caso 

relacionasse um material audiovisual aos conteúdo da disciplina de história, tentando a partir 

de uma necessidade particular abordar de forma introdutória ao analise da imagem 

audiovisual, tentando assim mesmo responder à pergunta de investigação da dissertação, - 

“¿Qual é o potencial do uso de material audiovisual como recurso didático com crianças de 

idades entre os nove e doze anos de quarto ano de primária do colégio Construtores do 

Futuro, respeito aos conteúdo da disciplina de história relacionados com a época pré-

                                                 
2 La educación configura nuestra identidad. Hasta el desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación de 
masas, las principales fuentes educativas eran la Familia y la escuela. Hoy la principal fuente educativa es la 
cultura visual, algo que permanece ajeno a la escuela y que muchas veces se consume cerca de la familia pero no 
con la familia. (ACASO, 2009,p.25) 
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hispânica?”3. Poder ia-se dizer que a proposta encaminhou-se em dois sentidos, o primeiro 

concentrou-se em realizar uma proposta metodológica introdutória ao analise audiovisual que 

permite-se responder uma necessidade particular, neste caso o  baixo rendimento acadêmico 

desde umas temáticas planteadas no conteúdo programático da aula em um contexto 

particular, e o segundo em reconhecer as potencialidades, dificuldades e fortalezas que 

resultavam deste processo antes, durante e depois do processo para reformular a metodologia 

e permitir uma leitura que pudesse ampliar-se nessa prática de ensino como para próximas 

práticas. Os dos sentidos estavam sempre trabalhando em conjunto, o que permitiu a 

realimentação durante o processo para conseguir cumprir os objetivos, os quais estavam 

divididos entre um objetivo geral -“ Descrever os processos dos estudantes do grão quarto de 

primária do colégio Construtores do Futuro localizado em Bogotá, Colômbia na disciplina de 

história, no processo dá implementação do material audiovisual como recurso didático, para 

identificar o potencial do uso de dito material  como recurso didático, para ser implementados 

posteriormente na estratégia metodológica da área de história”. E três objetivos específicos: 

- Analisar a população de estudantes ao que dirige-se a pesquisa, com o fim de selecionar o 

material audiovisual adequado desde seu contexto e suas próprias necessidades. 

- Estabelecer diferenças nos resultados do uso do material audiovisual como recurso didático 

e os resultados prévios dos estudantes na disciplina de história, com o fim de realizar uma 

comparação que permita identificar mudanças significativas no processo de ensino da 

disciplina. 

- Reconhecer dificuldades e fortaleças nos processos de implementação do material 

audiovisual como recurso didático com o propósito de gerar um referente para criar futuras 

propostas metodológicas nas que tome-se em conta o material audiovisual e os meios 

audiovisuais como recurso didático. 

Entenda-se que o audiovisual presenta-se como recurso didático que faz parte da 

cultural visual na qual os estudantes encontram-se inseridos também, e que chega a cumprir 

um papel ativo na modificação da estratégia metodológica que o docente propõe na aula, 

deixando do lado a concepção de que o material audiovisual que presenta-se aos estudantes 
                                                 
3 ¿Cuál es el potencial del uso de material audiovisual como recurso didáctico con niños de edades entre los 9 y 
los 12 años de cuarto grado de primaria del Colegio Constructores del Futuro, respecto a los contenidos del área 
de historia relacionados con la época prehispánica? ARIZA, 2015,p.17. 
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redesse-se a ser um simples objeto instrumental que não muda de forma significativa os 

processos de aprendizagem dos alunos e as relações do ensino na formação escolar e seu 

contexto cotidiano no que encontra-se inseridos fora da escola.  

A cultural visual: a cultura visual na educação  

A cultura visual é um tópico que a convocado pedagogos e estudo-os da educação 

como Kerry Freedman, Fernando Hernández e Maria Acaso a pensar o papel da educação e 

particularmente o papel da educação artística4 no ensino da cultura visual, entendida por 

Acaso como: 

 
O conjunto de objetos, experiências e representações a partir dos que geramos 
significado a través do linguagem visual que faz parte de nossa vida cotidiana. São 
todas aquelas coisas que pueblan nossa experiência do dia a dia que estão 
construídas a través do linguagem visual e que nunca antes ninguém ocupou-se de 
estudar: as cerâmicas que pueblan às estanterias de nossas casas, as fotografias do 
jornal esportivo e do coração, os cromos que intercambiam as crianças e 
adolescentes, os vídeo games, a pornografia, a barbie [...] dentro do termo incluem-
se as representações visuais comerciais e dedicadas ao entretenimento, as imagens 
com fins recreativos ou de ócio, é dizer as que mais contato tem com nós [...] A 
cultura visual é, por tanto, quase todo o que me rodeia.5  (2009,p.161) 
 
 

Se bem Acaso direciona o ensino da cultura visual desde a educação artística por sua 

cercania com o estudo do visual, a proposta não se reduze unicamente ao área artística, é dizer 

não é a única área desde onde pode-se analisar e estudar a cultura visual, senão que “trata-se 

de uma perspectiva que tem intenção de estabelecer nexos entre problemas, lugares e tempos”  

(HERNÁNDEZ, 2007, p.58)6, para replantear  as concepçoes unidirecionais dos enfoques nas 

disciplinas e os recursos e propostas da prática docente. Assim o papel do docente 

independentemente da área desde onde seja abordada a cultura visual, é fazer possível um 

espaço de encontro que permita o diálogo entre diversas disciplinas e em aparência recursos 

distantes uns de outros. Neste caso o audiovisual como recurso didático permite uma leitura 

visual que se complementa com outros recursos didáticos para chegar a compreender um tema 

em particular.  

                                                 
4 Fazendo referência a contexto de ensino da disciplina em artes nas escolas da Colômbia. 
5 Tradução minha.  
6 Tradução minha. 
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No caso particular desta pesquisa o docente se especializou em ensino da área artística, 

porem realiza práticas de ensino em a área de história pelo que a partir dos conhecimentos da 

área artística e a leitura visual, propor o desafio de articular uma metodologia que quebre a 

unidireccionalidade dos métodos e os enfoques mas que se adeque ao contexto dos estudantes 

e os conteúdos da aula, ressaltando assim também a necessidade da reconsideração do 

currículo.   

Proposta de María Acaso para uma desconstrução de uma representação visual 

A seguinte proposta elaborada por Acaso para desconstruir uma representação visual, 

obedecem a ideia de entender o visual como um texto, que é também um artefato cultural que 

contem informação e que é interpretado pelo leitor. No livro propor dois metodologias, mas a 

referenciada aqui consideramos a mais pertinente no presente trabalho.  

Esta proposta de Acaso referenciada no livro “La educación artística no son 

manualidades” (2009), é uma proposta desde ao que abre-se um panorama para a posterior 

proposta de uma metodologia própria de desconstrução da imagem visual, ou como referiria 

Acaso, o texto visual, com os estudantes do presente projeto. 

“Proposta de sistema de analise por desconstrução, plano de compreensão de 

representações visuais”. (ACASO, 2009, p.145). 

 
1. Primeiro passo: classificação do produto visual. 

1.1 Classificação por meio 
1.2 Classificação por função  

2. Segundo passo: estudo do conteúdo 
2.1 Analise preiconográfico 
                  - dos elementos narrativos 
                  - das ferramentas do linguagem visual 
2.2 Analise iconográfico 
                  - punctum 
                  - dos elementos narrativos 
                  - das ferramentas do linguagem visual 
2.3 Fundido 

                               3.        Terceiro passo: estudo do contexto 
                                       3.1 Autor ou autores 
                                       3.2 Lugares 
                                       3.3 Momentos 
                                 4.         Quarto passo: enunciação 
                                          4.1 Mensagem manifesto 
                                          4.2 Mensagem Latente   
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Proposta de intervenção e metodológica  

 
A partir da anterior proposta de Acaso e o diagnóstico prévio da população de 

estudantes que deu como resultado a classificação de uma série de fortalezas que se 

caracteriza pela boa disposição dos estudantes para o trabalho em equipe assim como a boa 

disposição para o trabalho com os novos recursos didáticos, como o aspecto importante em 

quanto a recursos em que o colégio tenha os recursos tecnológicos e bibliográficos suficientes 

e necessários para o desenvolvimento da proposta. Também identificou-se algumas 

dificuldades nas que os estudantes presentavam deficiências na argumentação verbal dos 

conceitos ou tópicos da disciplina assim como a escassa participação individual que 

permitisse um aporte no desenvolvimento da disciplina assim como outros aspectos referentes 

a esgotamento com os recursos didáticos tradicionais e a falta de inovação metodológica por 

parte dos docentes, situação que se dava não só respeito na disciplina de história. Identificou-

se também uma série de oportunidades: os estudantes tenham aceso a diversos material de 

consulta, nenhum estudante presentou algum tipo de problema cognitivo ou físico que 

impede-se assistir as aulas e interromper seu processo académico, como também o interesse 

pelos tópicos da aula. 

Destaca-se também que a metodologia da pesquisa se classificou no modelo da 

investigação ação onde o pesquisador –neste caso pesquisador e docente- é sujeito que 

participa ativamente do processo educativo com os estudantes, aprofundando na compreensão 

do contexto para identificação de problemáticas e a implementação de metodologias para sua 

resolução que tomam em consideração o sujeito e o envolvimento ativo e participativo em 

conjunto do docente com os estudantes. 

Tomando em consideração o anterior se planteia uma metodologia que este em 

concordância com os objetivos da pesquisa, tendo em conta que o material audiovisual 

propor-se como recurso didático de apoio para conseguir cumprir os logros propostos no 

currículo da área de história, o que quer dizer que não há pretensão alguma em que os 

estudantes sejam expertos no analise fílmico, mas que o olhar seja crítico e questione-se pelas 
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representações do audiovisual presentado em relação a seu contexto e aos tópicos planteados 

pelo docente no planejamento curricular. 

 
1. Fase um: seleção do material audiovisual. 
           1.1 Classificação segundo o contexto. 
           1.2 Pertinência teórica do material 
2.       Fase dois: apresentação do material e analise do conteúdo pôr os estudantes e   
docente.  
           2.1 Tópicos 
           2.2 Lugares e personagens enunciados 
           2.3 Relação com conhecimentos prévios 
3.        Fase três: pesquisa noutras fontes bibliográficas por parte dos estudantes. 
           3.1 Livros. 
           3.2 Conteúdo online 
4.        Fase quatro: re visualização do material audiovisual 
           4.1Comparação do mensagem manifesto no audiovisual presentado, respeito 
à informação achada em outras fontes bibliográficas. 
           4.2Socialização, contextualização temática. 
5.        Fase cinco: abordagem de atividade em aula. 
           5.1 Contextualização por parte do docente, trabalho em grupo em uma 
atividade de criação de conto, obra de teatro, historieta, exposição ou noticiário. 
           5.2 Desenvolvimento 
           5.3 Socialização grupal 
           5.4 Avaliação: feita pelo próprio estudante, o grupo, os demais colegas e o 
docente tomando em consideração o próprio processo para uma valoração crítica e 
autocrítica do processo por acima dos conteúdos.  (ARIZA, 2015, p. 65) 

               

Proposta em andamento   

O projeto enfoca-se no processo de ensino dos logros específicos propostos para aula 

de história - 1. O estudante reconhece os fatores que deram origem ao povoamento da zona 

andina da Colômbia. 2. Identifica os principais lugares indígenas da Colômbia e sua 

importância na época pré-colombina. 3. O estudante reconhece aspectos da cultura Tayrona 

como o comercio, sua organização política e sua economia. 4. Estabelece aspectos da cultura 

Muisca como o comercio, economia, sua organização política e suas costumes- os quais 

surgem a partir de quatro temáticas principais: 1. Os primeiros habitantes do território 

Colombiano. 2. O rol da cultura Tayrona e Muisca na época pré-colombina. 3. Aspectos da 

cultura Tayrona. 4. Aspectos da cultura Muisca.  Baseado em isto plantou-se o abordagem 

destes tópicos com o documentário “Las tierras del oro” (COOPER, 2013), e o 

cortometragem “El último zaque”  (YAYA, 2011), tomando em consideração aspectos do 

contexto de estudantes como a idade, pertinencia das imagems com o contexto acadêmico e a 
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capacidade de leitura, o tempo a decorrer e a relação com as outras fontes bibliográficas que 

consultam-se antes e depois.  

O projeto teve uma duração de nove sessões nas quais dois realizou-se a mostra do 

documentário e corto metragem nas quais permitiu um diálogo primeiro entre docente e 

estudantes para realizar uma leitura inicial dos contextos que enunciavam-se para passar a 

terceira etapa de revisão bibliográfica complementaria no que se fez uma socialização e 

leitura com o grupo dos pontos mais destacáveis, assim como o destaque de dúvidas, 

perguntas e vazios. As etapas aconteceram tendo em conta a ordem dos tópicos e logros como 

também etapas de analise, avaliação e socialização. 

Na quarta fase se realizou- uma segunda mostra dos filmes que permite-se analisar as 

imagens representadas e os conteúdos em relação ao bibliografia complementaria revisada, 

para passar à fase cinco de abordagem de atividade grupal que inclui, contextualização, 

desenvolvimento, socialização e avaliação.  

Foi proposto um cronograma de desenvolvimento que foi-se modificando por cada 

sessão finalizada, cada sessão se dividiu por etapas: sensibilização, atividade, socialização ou 

diálogo, aclaração de dúvidas e avaliação. Dependendo aplicação de dois ou mais etapas pelo 

tipo de sessão e o uso de diversos recursos. 

Sessão um: diagnóstico sobre estado de compreensão dos conceitos respeito as 

características específicas da cultura Tayrona e Muisca abordados no bimestre anterior, 

identificando dificuldades e pontos fortes mediante atividades de compreensão, perguntas 

abertas e atividade grupal. 

Sessão dois: sensibilização realizou-se uma introdução a metodologia com os filmes 

como recurso didático auxiliar. Realizou-se a primeira mostra do corto metragem “El último 

zaque”, e posteriormente uma observação das primeiras impressões com o conteúdo do filme 

mediante uma socialização grupal. 

Sessão três: desenvolvimento: Seguimento da temática da segunda sessão, socialização 

e questionamentos com pregunta aberta que complementavam-se com o diálogo do docente. 

Revisão bibliográfica e consulta por parte dos estudantes, apontes, resumos, desenhos e 

diálogo grupal para destaque de pontos e aclaração de dúvidas. 
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Sessão quatro: Desenvolvimento: Socialização dos conceitos consultados na aula 

anterior destacando características da cultura Muisca seguido por uma segunda mostra do 

corto metragem “El último zaque”. Leitura visual destacando a partir da comparação com a 

bibliografia consultada os modos de representação dos personagens, ubiquação temporal- 

histórica, ubiquação geográfica, as figuras do vilão e herói, os aspectos culturais percebidos e 

as diferenças com outras culturas Colombianas e o contexto atual dos estudantes. 

Sessão cinco: Socialização: Criação e apresentação grupal sobre aspectos da cultura 

Muisca através de atividade grupal: exposição, criação de conto, representação teatral. 

Explicação e contextualização para reforçar os aspectos da cultura Muisca vistos na aula 

anterior por parte do docente. Avaliação. 

Sessão seis: Introdução de aspectos da cultura Tayrona. Mostra do documentário “Las 

tierras del oro.” 

Sessão sete: Desenvolvimento: Finalização de mostra do documentário. Socialização e 

destaque da cultura Tayrona; modos de representação dos personagens, ubiquação temporal- 

histórica, ubiquação geográfica, os aspectos culturais percebidos e as diferenças com outras 

culturas Colombianas, especialmente com a cultura Muisca. Perguntas abertas. Leitura 

comparada entre às aproximações às culturas feito no corto metragem “El último zaque” e o 

documentário “Las tierras del oro”. Proposta de atividade por equipes: escritura de roteiro e 

criação de noticiário Muisca. Trabalho independente por estudante na escritura de um resumo 

corto dos aspectos da cultura Muisca trabalhados em sessões passadas. 

Sessão oito: Explicação de atividade. Divisão de noticiário por temáticas, tentando que 

cada equipe abordaram distintos aspectos dos Muiscas. Assinação de roles por estudante, 

escritura de roteiro. Trabalho individual em casa por parte dos estudantes. 

Sessão nove Sessão final. Apresentação do noticiário. Diálogo grupal e conclusões 

finais destacando aspectos gerais no uso do recurso do audiovisual assim como a participação 

em relação ao conteúdo por parte dos estudantes e o docente. Auto avaliação e aspectos a 

destacar em outras propostas de aula. 

Na reflexão e análise das sessões evidenciou-se que para que o material audiovisual 

tivesse uma incidência significativa se precisava uma complementação permanente com 

outros recursos didáticos às vezes direcionado pelo docente. O discurso do filme 
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complementava-se com analise de outras fontes bibliográficas que geravam perguntas redor 

das temáticas e conceitos da cultura Muisca e Tayrona que se debatiam individualmente ou 

em grupo mediante as distintas atividades de aula.   

O analise das representações visuais no corto metragem e documentário estava 

direcionado na interpretação dos modos em que se representavam alguns dos aspectos de cada 

cultura complementada pela segunda consulta bibliográfica. O desafio do docente foi 

direcionar e acompanhar a leitura analítica das representações, destacando aspectos da 

colonização desde o lugar religioso, cosmológico, práticas sociais e costumes culturais entre 

as duas culturas sem chegar a juízos de valor ou morais mas que permitissem ao estudante 

questionar-se sobre aquilo que estava sendo dito pela imagem audiovisual e às outras fontes 

bibliográficas para chegar a umas conclusões preliminares. Assim quando se propor uma série 

de atividades grupais e individuais, se realiza um processo de avaliação que tem a ver com o 

desenvolvimento oral e escrito na exposição e capacidade de relacionar os conceitos para 

argumentar uma série de fatores de mudanças das culturas, tornando em evidencia os vazios, 

confusões e fortalezas, priorizando o processo e avalição qualitativa sobre avaliação por nota.  

Ao considerar o audiovisual como recurso didático complementário para o alcance dos 

logros propostos na disciplina destacam-se aspectos diferenciadores respeito aos resultados 

dos anteriores bimestres onde priorizou-se o uso de recursos didáticos e metodologia 

tradicional. O audiovisual como recurso didático transformou as dinâmicas da aula e obrigo 

adotar uma metodologia mais ativa na que o estudante possibilita o diálogo e a reinterpretação 

de tópicos e conceitos da aula a partir do mesmo audiovisual mas este último em constante 

relação de diálogo com outras fontes bibliográficas. Assim o consenso face a leitura e 

interpretação dos significados visuais de um filme, documentário ou corto metragem 

permitem debates entre os mesmos estudantes e o docente que complementam-se com uma 

leitura comparativa com outras fontes, ampliando às possibilidades e capacidades 

argumentativas.  

Consideram-se assim algumas fortalezas e debilidades respeito ao uso de material 

audiovisual neste analise de caso assim como algumas considerações finais para próximas 

propostas e intervenções. 
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Considerações finais  

  Neste caso ao implementar material como recurso didático foi indispensável propor 

desde a mesma metodologia para lograr um diálogo com o contexto acadêmico os conteúdos e 

os outros recursos didáticos que já haviam sido empregados, tentando uma complementação 

que nutrisse o processo de ensino, pois presentar o material audiovisual em se mesmo sem ter 

uma relação com o resto de recursos didáticos não quer dizer necessariamente que se realize 

uma compreensão nem interpretação analítica dos conteúdos correndo o risco de que se 

entendesse o novo recurso como um objeto de ócio e não de estudo.  A inter-relação entre 

conteúdo, metodologia e recursos didáticos permitem ao docente e estudantes direcionar o 

processo de ensino e aprendizagem de forma interpretativa e analítica.  

Ao tomar em consideração um tipo de material audiovisual específico para 

implementar no processo de ensino foi imprescindível desenvolver um planejamento de aula   

que dialogara com o contexto e que fosse o suficientemente flexível para enfrentar os desafios 

que surgiam. 

Foi necessário uma integração entre às capacidades dos meios audiovisuais, os espaços 

e a estratégia metodológica nos que incluem-se um plano geral de trabalho por sessão, uma 

motivação, perguntas e respostas abertas no transcurso da aula, atividades em equipe que 

permitissem o intercâmbio de ideias na geração de sentido respeito aos conteúdos e a 

avaliação e controle permanente do audiovisual em relação com os outros recursos didáticos 

assim como desde sua própria determinação. 

O rol do docente neste caso se tento enfocar em o acompanhamento ativo no processo 

de ensino planteando as atividades e direcionando o processo em conjunto com os estudantes 

a partir das próprias necessidades que foram surgindo, no caso da avaliação tivesse em conta 

maiormente o processo e desenvolvimento de cada um dos estudantes. Assim no caso da 

criação do noticiário tomou-se em conta o rol ativo e o desenvolvimento dos conceitos a partir 

da apresentação em equipe, valorando a capacidade interpretativa, analítica e argumentativa. 

O que consideramos um aspecto dos mais relevantes na pesquisa foi que o material 

audiovisual proposto desde o modelo metodológico permitiu entender uma forma de geração 

de sentido no estudante em concomitância com seu contexto e o conteúdo, trocando o sentido 

da aula e o processo de ensino, repercutindo de forma positiva nos resultados. Assim a 
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introdução ao uma leitura de imagem audiovisual presenta-se como recurso no processo de 

ensino mas como lugar de encontro de análise e interpretação do próprio contexto do 

estudante. 
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Resumo 
Este artigo apresenta um estudo inicial acerca da criação das licenciaturas em Artes Visuais em um 
contexto que apresenta a necessidade de formar professores para atender ao sistema educacional e a 
legislação vigente. A proposta deste, relaciona-se à pesquisa de doutorado em andamento na 
Universidade Federal da Grande Dourados, na linha de pesquisa: História da educação, memória e 
sociedade. Assim, o artigo aqui apresentado tem como objetivo levantar informações sobre o contexto 
da criação das licenciaturas e delinear sobre a formação e permanência do professor de arte. A partir 
de um levantamento bibliográfico realizado sobre a temática, percebe-se que, tanto no ensino de arte 
como na formação de professores para ministrar esse ensino, muitas mudanças ocorreram, na 
nomenclatura e no status da disciplina no contexto escolar; no tempo de formação e nas Diretrizes 
curriculares. Essas modificações permeiam a tentativa de consolidação de uma identidade enquanto 
área de conhecimento, e do profissional que atua.  Como resultado, entende-se, que as licenciaturas em 
arte precisam reafirmar o espaço científico e pedagógico da Arte, tanto na Educação Superior quanto 
na Educação Básica e, para isso, podemos concluir que se deve propor uma formação inicial que 
realmente articule ensino, pesquisa e extensão e que o professor, depois, receba o acompanhamento de 
uma formação continuada que instigue o desafio de práticas pedagógicas articuladas com as 
necessidades da escola na contemporaneidade e permaneça professor ainda com as adversidades que 
por vezes possam se apresentam no seu trabalho docente. 
Palavras-chave: Licenciatura em Artes Visuais. Formação. Legislação. 

Introdução 

O assunto abordado neste artigo remete à necessidade de melhor compreender o 

processo de criação das licenciaturas na área do ensino de arte, da sua implementação nas 

universidades brasileiras e depois especificamente a criação do curso em Mato Grosso do Sul. 

Por meio de um levantamento bibliográfico, foram colhidas informações para apresentar o 

contexto da criação das licenciaturas e um breve histórico do ensino de arte nos diferentes 

níveis de ensino. Buscando elucidar o percurso traçado ao longo da história pelo e no ensino 
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de arte e apoiando-se em autores, como: Veiga (2006), Penin (2009), Roldão (2007) e Diniz-

Pereira e Amaral (2010)  ampliou-se a discussão em torno da formação , do trabalho docente e 

da permanência destes na profissão. 

Muitas questões permeiam os desafios enfrentados pelos professores de arte, tanto em 

relação à formação quanto em relação às condições de trabalho. Por se tratar de questões de grande 

amplitude e de muita complexidade, neste texto, foi discutida a maneira como se desenvolveu a 

criação da licenciatura na área de arte e como esse processo de formação inicial vem colaborando 

para o entendimento do futuro profissional e, ainda, como influencia a atuação docente.  

Convém observar que as propostas de formação inicial variam de acordo com os 

projetos pedagógicos de cada instituição, articulando as questões dispostas pelas 

regionalidades e necessidades específicas que estruturam os componentes curriculares de cada 

graduação. Mesmo que leis regulamentem as necessidades de formação, nem sempre os 

profissionais são atendidos nos desafios postos pelas diferentes realidades. 

A formação dos professores de arte a partir da criação dos cursos de licenciatura 

Discutir as licenciaturas é uma questão primordial para o entendimento do processo de 

formação dos professores e do próprio trabalho docente. A profissão professor, presente em 

diferentes épocas e nos mais variados contextos, é uma atividade antiga. Penin (2009) aponta 

um breve referencial histórico sobre o início dessa profissão, 

 
[...] no caso brasileiro, desde o tempo da colônia, passando pelo Império, 
continuando na República e chegando aos anos 20/30 do século XX, a educação foi 
mantida como um privilégio de muito poucos. Desde os jesuítas, nossos primeiros 
educadores, houve grande improviso na educação, com oferta de ensino reservada 
sobretudo às elites de cada época. As escolas, quando existiam, sobreviviam por 
iniciativas isoladas, muitas nas casas das professoras. As exceções ocorriam em 
alguns centros urbanos. No tocante a legislação, todavia, a preocupação com a 
democratização do ensino aparece já na Constituição Imperial, de 1812, 
provavelmente influenciada pela repercussão da Revolução Francesa e da 
Independência americana, estabelecendo a instrução primária gratuita a todos os 
cidadãos (p. 17). 

 

Nesse período, a improvisação que marcava o atendimento escolar, seja no ambiente 

doméstico, informal ou na escola, seja no que se refere à necessidade de formação do 

professor responsável por tal atividade. De acordo com Penin (2009, p. 19), no Brasil, os 
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primeiros cursos de formação de professores para o ensino primário se estabeleceram, em 

algumas capitais, a partir de 1835, em nível secundário, com duração máxima de dois anos. 

Anterior à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 9394, de 1996, em meio a propostas e 

discussões sobre a necessidade da formação dos docentes, em nível superior, muitos 

problemas foram vinculados à educação brasileira. Os próprios cursos de formação de 

professores, com vistas ao atendimento da demanda de alunos da educação básica, 

pertencentes ao ensino público, eram observados dentro das perspectivas de qualidade, tanto 

da formação inicial do aluno, quanto do atendimento à formação do profissional da educação. 

Assim, as licenciaturas foram sendo criadas num contexto de incertezas. Conforme Gatti 

(2010a, p. 486), nos anos 1930,  

 
 [...] a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então existentes, 
acrescenta-se um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da 
licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o “ensino secundário” 
(formação que veio a denominar-se popularmente “3+1”). 

 

Com uma formação que não conseguia suprir as necessidades da demanda e o início 

das manifestações dos professores por melhores condições de trabalho, as temáticas 

relacionadas à formação desses professores ganham força a partir da década de 1970. Sobre 

isso, Diniz-Pereira e Amaral (2010, p. 529) afirmam que o 

 
 [...] processo de desvalorização e descaracterização do magistério, evidenciado pela 
progressiva perda salarial por parte dos professores e pela precária situação do seu 
trabalho na escola determinou, a partir do final da década de 1970 e início dos anos 
1980, o surgimento das primeiras greves de professores das escolas públicas e 
privadas, desencadeando um movimento de luta por melhores salários e melhores 
condições do trabalho docente. 

 

Assim, antes da LDB, de 1996, os cursos de formação de professores já haviam sido 

colocados em pauta, considerando as dificuldades apresentadas na educação brasileira, a 

expansão desordenada, via ensino privado, o pouco investimento de verbas públicas na 

educação e a crise posta no sistema educacional. Nesse contexto, as discussões voltam-se para 

a figura do professor, sua identidade, seu papel enquanto profissional e, alguns autores, 

buscando esclarecer a função e a relevância do professor na educação levantam o seguinte 
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questionamento: trata-se de vocação, de profissão ou de um bico? (KREUTZ, 1986; 

HAGUETTE, 1997).  

Todavia, Lüdke (1994) não aponta apenas a questão da falta de profissionalização dos 

professores, mas a própria falta de clareza dos cursos de licenciatura e os objetivos com a 

formação docente. A autora pontua, também, que nesse período, “a situação das licenciaturas 

foi considerada, então, insustentável” (p. 45), tendo em vista a necessidade de transformações. 

Importante frisar que existia, em relação aos cursos de formação de professores, “um 

sentimento generalizado de que as coisas ali não mudavam e de que os problemas discutidos 

na época eram praticamente os mesmos desde sua criação” (LÜDKE, 1994, p. 47). Nesse 

contexto, foram levantadas questões, tais como, a ênfase na pesquisa, em detrimento do 

ensino nas universidades, relação das disciplinas tidas como de conteúdo e as pedagógicas, 

além do debate em torno da teoria e prática desenvolvida na formação dos professores. 

De forma geral, as licenciaturas foram criadas a partir da necessidade de formação para 

os professores que já atuavam nas escolas. Conforme é lembrado por Gatti (2010b, p. 1356)  

 
 [...] a formação de docentes para o ensino das “primeiras letras” em cursos 
específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das Escolas Normais. 
Estas correspondiam à época ao nível secundário e, posteriormente, ao ensino 
médio, a partir de meados do século XX. Continuaram a promover a formação dos 
professores para os primeiros anos do ensino fundamental e a educação infantil até 
recentemente, quando, a partir da Lei n. 9.394 de 1996, postula-se a formação desses 
docentes em nível superior, com um prazo de dez anos para esse ajuste.  

 

Com a LDB/96 e vivenciando um momento de transformações históricas, a questão das 

licenciaturas volta como foco no processo de discussão sobre a realidade da educação brasileira, 

em torno de muitos questionamentos; a formação dos professores é pontuada a partir de um 

novo processo de formação. De acordo com Diniz-Pereira e Amaral (2010, p. 534): 

 
 [...] Seria fundamental investir na formação de um professor que tivesse vivenciado 
uma experiência de trabalho coletivo e não individual, que tivesse se formado na 
perspectiva de ser reflexivo em sua prática, e que, finalmente, se orientasse pelas 
demandas de sua escola e de seus alunos, e não pelas demandas de programas 
predeterminados e desconectados da realidade escolar. Dessa maneira, seria 
fundamental criar, nos cursos de licenciatura, uma cultura de responsabilidade 
colaborativa quanto à qualidade da formação docente. 
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Percebe-se, com isso, como a formação dos professores vem sendo tratada. Ainda que 

proposta a partir dos desafios e das necessidades de cada período, é válido ressaltar o processo 

lento em que as mudanças são evidenciadas.  

Da criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), e da resolução CNE/CP 1, de 

18 de fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

e da LDB, os cursos de graduação e as licenciaturas são, realmente, colocadas para debate e as 

propostas de reformulação discutidas nos diferentes segmentos. Para as especificações de 

cada curso, apontam Diniz-Pereira e Amaral (2010, p. 539), que: 

 
Em 3 de dezembro de 1997, a secretaria de Educação Superior do Ministério da 
Educação (SESU/MEC) publicou o Edital SESU nº 4, convidando as diferentes 
organizações, entidades e instituições a enviar propostas de Diretrizes curriculares 
para os cursos de graduação superior. Para análise e sistematização dessas propostas, 
a SESU/MEC compôs uma comissão de especialistas por curso de graduação, com 
base em indicações de nomes pelas instituições. Todavia, não foi criada uma 
comissão que se responsabilizasse por diretrizes curriculares comuns a todas as 
licenciaturas. Por via de consequência as versões finais dos documentos dos cursos 
que, além do bacharelado, têm a licenciatura, contemplaram distintas concepções da 
formação de professores.  

 

Dessa definição, para cada curso de licenciatura, foram exigidas concepções que 

abrangessem as necessidades de formação em cada área, e que para o graduando, desde o 

início de sua entrada no curso, já estivesse claro que, ali, teria a formação inicial para 

professor, credenciando-o, dessa forma, como um profissional da educação. No item a seguir, 

tratam-se as especificidades da licenciatura em Artes Visuais, a partir de um contexto 

histórico que possibilite a compreensão das necessidades do  profissional. 

Breve contexto histórico do ensino da arte e das licenciaturas em Artes Visuais, no 

Brasil  

O ensino de arte, no Brasil, ao longo de seu percurso histórico, vem assumindo 

diferentes características, tanto em conceitos como nas práticas pedagógicas desenvolvidas 

por professores. 

Os primeiros relatos sobre a prática artística no País, dentro de um contexto educativo, 

surgiram na época do império, com a Academia Imperial de Belas-Artes, criada pelo decreto 
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lei de 1816, e que só começou a funcionar em 1826. Segundo Ana Mae Barbosa (2002), esse 

representaria a célula mater do nosso ensino de arte, que tinha, entre seus organizadores, 

importantes artistas franceses.  

Assim, junto com os franceses, veio o estilo característico, basicamente o 

neoclassicismo, que influenciou esteticamente a produção artística brasileira, a partir de então, 

deslocando desse processo qualquer característica popular, bastante expressa no Barroco e 

Rococó, estilos que haviam incorporado simplicidade e autenticidade, advindas dos mestiços 

brasileiros. Segundo Barbosa (2002, p. 20), 
 

 [...] afastando-se a arte do contato popular, reservando-a para the happy few e os 
talentosos, concorria-se, assim, para alimentar um dos preconceitos contra a arte até 
hoje acentuada em nossa sociedade, a idéia de arte como atividade supérflua, um 
babado, um acessório da cultura. 

 

Já com a semana de arte moderna e o pensamento modernista, o desenho começa a ser 

visto, não apenas como elemento gráfico, mas, sim, entre tensões do desenho como arte e o 

desenho como técnica, tanto a necessidade de expressão do eu pessoal, quanto pela expressão 

provocada pelo uso de certos materiais.  

Durante o período pós semana, as discussões mantinham os dualismos e as discussões 

em torno da função do ensino de arte, da aplicabilidade de conteúdos e da maneira como 

seriam implementados nas instituições escolares. 

Dentro de um contexto histórico mais atual, vemos que somente na década de 1970 é que 

se deu a primeira obrigatoriedade institucional do ensino da arte na escola, com a lei 5692/71, que 

incluía a atividade de educação artística no currículo como atividade escolar e não como 

disciplina, sendo seu ensino obrigatório no Ensino Fundamental e em alguns cursos do Ensino 

Médio. Essa obrigatoriedade de uma atividade escolar ocorreu sem ter um número razoável de 

professores para ministrá-la, pois os cursos universitários de formação de professores na área só 

foram criados a partir de 1973, iniciando, assim, a Licenciatura em Educação Artística. 

Apesar de a lei 5692/71 ter, de certa forma, incentivado a atividade artística, ainda 

assim, vivenciamos a falta de formação específica, fruto dessa mesma lei, que não se 

preocupou com a demanda necessária de profissionais que assumissem de maneira eficiente a 

2441



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

atividade artística. Dessa maneira, assumiam a tarefa de ministrar aulas de Educação Artística, 

termo utilizado nesse período, professores com pouca ou sem nenhuma formação específica. 

Somente a partir de 1988, com a proposta da nova LDB, sancionada apenas em 

dezembro de 1996, em um de seus dispositivos, foi proposta a retirada da obrigatoriedade 

desse ensino, o que gerou protestos e manifestações por parte dos profissionais. Como 

consequência desses protestos, essa proposta deixou de vigorar e, finalmente, na LDB n. 

9394/96, considerou a Arte como disciplina obrigatória na educação básica. De acordo com o 

artigo 26, § 2º: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. A 

LDB 9394/96, apesar de afirmar a obrigatoriedade da Arte, deixa uma lacuna, pois não 

esclarece sobre a necessidade de existir um ensino contínuo, sem a sua interrupção em 

qualquer uma das séries do ensino primário, o que permite perdas na qualidade e no 

desenvolvimento do fazer artístico (BRASIL, 1997).  

Tanto para a educação básica, como para o atendimento da formação em nível 

superior, a legislação tem tratado das temáticas do ensino de arte, a partir de diferentes 

entendimentos, visto que a própria nomenclatura da disciplina vem sendo modificada na 

tentativa de apropriação de uma identidade desse profissional. Nesse sentido, Penin (2009, p. 

25) afirma que a 
 

 [...] vivência de uma profissão, de uma instituição e principalmente de um cotidiano 
com um grupo de pares e outras pessoas que o constituem (no caso do professor, 
uma escola, os alunos e seus pais, os servidores, a comunidade, os representantes e 
superiores da instituição etc.) em geral interfere de maneira vigorosa no 
desenvolvimento da própria identidade ou “identidade do eu”. 

 

Com isso, o professor de Arte busca sua identificação enquanto profissional de uma 

área específica, ainda que, por vezes, a própria instituição escola não consegue nomear a 

disciplina, que é tratada pelos termos: Educação Artística, Arte-Educação e Ensino de Arte, 

pois são os últimos termos empregados para denominação da grande área Arte. 

Para o ensino Superior, com base nas recomendações e sugestões da Resolução nº1, de 

16 de janeiro de 2009, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Artes Visuais, elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Artes Visuais, 

propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº 
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280/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no 

DOU de 24/7/2008, algumas determinações são postas, depois da escuta das universidade, 

Instituições de Ensino Superior, Associações e documentos elaborados em eventos como 

seminários e congressos de arte e educação. De acordo com Veiga (2006, p. 81),  

 
Se se pretende avançar na formação de professores, a fim de atender às exigências 
da sociedade brasileira, não se pode simplesmente relegar a segundo plano toda a 
produção teórico-metodológica produzida pelos professores-pesquisadores em 
importantes espaços das entidades acadêmicas da educação, das associações 
científicas das diferentes áreas, das entidades sindicais e representações estudantis.  

 

Nesse contexto, os cursos de licenciaturas em Artes Visuais têm, hoje, papel 

fundamental na formação específica dos profissionais que atuarão nessa área, tendo ainda 

como princípio a relação entre a Educação e a Arte, num contexto que valorize o 

conhecimento e a cultura do aluno, e que proponha essa integração. Arroyo (2004, p. 21) 

aponta para essas relações: 

 
Quando tentamos mudanças na escola sempre as pensamos no campo do 
conhecimento: Novas tecnologias, novas descobertas científicas, novos 
conhecimentos, logo nova docência, novos currículos. Desta vez somos obrigados a 
deter-nos nas novas condutas, novos valores, outras culturas. As mudanças no 
campo da cultura, dos valores e da ética nos interrogam tanto ou mais do que as 
mudanças no campo do conhecimento. 

 

Algumas questões tratada pelas Diretrizes, voltadas para as licenciaturas, pretendem 

avançar na formação dos professores e suprir as necessidades da contemporaneidade, porém o 

próprio documento pode não atender às demandas e especificidades de cada curso. As 

licenciaturas na área da arte, precisam reafirmar o espaço científico e pedagógico da Arte, 

tanto na Educação Superior quanto na Educação Básica, propondo a formação e atendendo as 

exigências político-pedagógicas. Veiga propõe que o 
 

 [...] projeto pedagógico da formação, alicerçado na concepção do professor como 
agente social, deixa claro que é o exercício da profissão do magistério que constitui 
verdadeiramente a referência central tanto da formação inicial e continuada como da 
pesquisa em educação. Por isso, não há formação e prática pedagógica definitivas: 
há um processo de criação constante e infindável, necessariamente refletido, 
questionado e reconfigurado (VEIGA, 2006, p. 85). 
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Muito mais que propiciar o convívio do acadêmico com a experiência sensível, a Arte 

tem a função de promover o desenvolvimento da imaginação, percepção, análise e crítica, das 

experiências de interação, troca e partilha e a produção cultural e de conhecimento.   

 Ser e permanecer professor de arte 

Para além da necessidade da formação dos professores na área de arte, que configurou 

a criação e ampliação da oferta de cursos de licenciatura em Educação artística, hoje com a 

nomenclatura de Artes Visuais; o desafio que se põe é que esses professores formados 

permaneçam nas salas de aula. 

Inseridos nos mais variados contextos, os professores vivenciam o cotidiano  escolar, 

no qual buscam a relação entre a teoria e a prática. Nesse espaço de educação, por vezes, 

apenas reproduzem conhecimentos. Segundo Roldão (2007, p. 98), “é justamente nessa 

interface teoria-prática que se jogam as grandes questões relativas ao conhecimento 

profissional docente que hoje estão na agenda da formação e da profissionalização dos 

professores [...]” Afinal, o que ensinam os professores? Quais concepções e saberes  apoiam 

sua prática diária? De acordo com Roldão (2007, p. 45): 

 
A formalização do conhecimento profissional ligado ao acto de ensinar implica a 
consideração de uma constelação de saberes de vários tipos, passíveis de diversas 
formalizações teóricas – científicas, científico didácticas, pedagógicas (o que 
ensinar, como ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e 
recursos), que contudo, se jogam num único saber integrador, situado e contextual – 
como ensinar aqui e agora –, que se configura como “prático”. 

 

Mesmo considerando que a formação inicial é necessária e fundamental para o melhor 

entendimento da relação ensino e aprendizagem, deve-se pensa-la, também, como elemento 

importante da composição de uma identidade, entendida aqui, conforme Pimenta (1999, p. 

19), como algo que: 

 
 [...] não é imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo de 
construção do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as 
demais, emerge em dado contexto e momentos históricos, como respostas a 
necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. 

 

2444



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

E dessas necessidades também emerge a questão da profissionalização dessa categoria 

de professores, ainda que, em cada área de ensino e devido à fragmentação das estruturas 

curriculares, exista a diferenciação das disciplinas. Vale afirmar que a instituição escolar não 

estabelece uma relação mais igualitária entre as disciplinas que compõem o currículo 

obrigatório e os professores se deparam com questões que exigem escolhas, sejam de conteúdo, 

práticas pedagógicas, estilo e gosto artístico e a escolha de permanecer na profissão. 

 
Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como 
professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e 
desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível 
separar o eu profissional do eu pessoal (NÓVOA, 2007, p. 17). 

 

Segundo Mosquera (1978) torna-se fundamental compreender os motivos que levam 

as pessoas em escolher ser professor, uma vez que essa compreensão pode contribuir para 

melhorar a formação, o aperfeiçoamento dos profissionais em educação, relevante ainda, 

buscar a compreensão dos sentimentos que envolvem o “ser” e o “permanecer” professor de 

arte. Da formação inicial, no momento da escolha da licenciatura em Artes Visuais, sendo 

nesse momento uma escolha profissional; o início na profissão docente; a compreensão sobre 

a profissão até o reconhecimento da profissão pela escola e pelos colegas. Observa-se que 

essas questões precisam estar inseridas nas disciplinas dos cursos de graduação, para que se 

tenha clareza da profissão, das necessidades e desafios presentes na disciplina de arte 

ofertadas nas distintas escolas de educação básica. Nesse sentido, pontua-se a importância das 

licenciaturas e as reflexões que devem ser contempladas nessa formação. 

A permanência dos professores na profissão, pode estar relacionados às possibilidades 

criadas por eles no ambiente do trabalho, nas relações estabelecidas com os colegas de 

trabalho e na comunidade escolar, ou seja, a permanência como professores de arte pode estar 

ligada à forma como as professoras atribuem sentido ao trabalho que realizam, aos objetivos 

que conseguem atingir dentro da especificidade de cada contexto em que estão inseridas e do 

processo de formação continuada. Essas questões serão aprofundadas com o prosseguimento 

da pesquisa e aprofundamento das investigações, afinal entende-se que esclarecer a 

importância da criação das licenciaturas é ponto inicial para a compreensão maior sobre a 

prática docente e a permanência destes na profissão escolhida. 
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Nesse sentido, entende-se, como Imbernón (2011, p. 58), que “A formação permanente 

deve estender-se ao terreno das capacidades, habilidades e atitudes e questionar permanentemente 

os valores e as concepções de cada professor e professora e da equipe como um todo”.   

 Considerações finais 

O entendimento sobre o processo de criação das licenciaturas em Artes Visuais, assim 

como a compreensão do contexto em que essa licenciatura foi criada e se desenvolveu, é um 

importante elemento para a reflexão do processo ensino-aprendizagem da disciplina de arte 

nas escolas de Educação Básica, bem como para se (re)pensar a formação do professor de 

arte, nos dias de hoje, no Brasil.  

Este estudo foi proposto diante da necessidade de ampliar a discussão em torno da 

formação docente e das práticas refletidas nos educadores de arte, considerando muitas 

questões que permeiam os desafios dos professores de arte, como: reconhecimento e 

valorização profissional, qualidade de infraestrutura para atender à demanda de alunos e as 

necessidades específicas de materiais pedagógicos que são próprios do trabalho realizado no 

dia a dia da escola, e que, por vezes, são penalizados pela falta de embasamento teórico, ou 

mesmo discussões sobre as possibilidades de um trabalho com maior amplitude. 

No caso da disciplina de arte, tanto a LDB quanto os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) garantem a permanência desta no currículo, com obrigatoriedade. Contudo, 

esse garantir não se relaciona à qualidade do ensino, mesmo porque, desde a criação do curso 

de licenciatura em Artes Visuais, o número de professores formados, especificamente em 

Mato Grosso do Sul, não atende às escolas. 

Esse estudo inicial, demostra que na formação de professores, nas licenciaturas de 

arte, muitas mudanças ocorreram, até a própria nomenclatura foi modificada na tentativa de 

apropriação de uma identidade desse profissional. Apontamos que as licenciaturas em Artes 

Visuais precisam reafirmar o espaço científico e pedagógico da Arte, tanto na Educação 

Superior quanto na Educação Básica e, para isso, deve-se propor às licenciaturas uma 

formação inicial que realmente articule ensino, pesquisa e extensão e que o professor, depois, 

receba o acompanhamento de uma formação continuada que instigue o desafio de práticas 

pedagógicas articuladas com as necessidades da escola, na contemporaneidade. 
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O PRÉ-CINEMA COMO RECURSO METODOLÓGICO DE INSERÇÃO 

DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO. 
Fabiane Costa Rego1 - UFMA 
Adriana Costa Rego2 - UFMA 

Marcus Ramusyo de Almeida Brasil3-UFMA 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3  

Resumo 
O presente estudo analisa a possibilidade da utilização de aparatos utilizados no pré-cinema como 
forma de inserir as tecnologias na educação. Tem como objetivo refletir se as técnicas de animação 
por meio da construção de brinquedos ópticos utilizados no primeiro cinema podem estimular a 
criatividade e a expressividade de crianças, jovens e adolescentes, e, concomitante a isso inserir o 
conceito e o acesso às tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. A justificativa do trabalho 
centra-se na importância de incluir o cinema na sala de aula, proporcionando o conhecimento de forma 
lúdica, pois através da arte o aprendizado se torna cada vez mais abrangente e com o auxílio de meios 
e recursos que estimulem a criação e reflexão é possível inserir as técnicas de animação no processo 
de ensino-aprendizagem possibilitando ensinamentos multidisciplinares que irão aproximar os 
discentes às tecnologias por meio das narrativas visuais construídas no primeiro cinema. Ressaltamos 
também a importância deste trabalho para inserir o uso das tecnologias no espaço educativo, sendo 
uma ferramenta acessível em contraponto às dificuldades que encontramos em escolas com poucos 
recursos financeiros. Para isso foram realizadas pesquisas qualitativas e bibliográficas.     
 
Palavras chave: Ensino. Brinquedos Ópticos. Primeiro Cinema. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo busca refletir se o pré-cinema pode ser um meio importante para 

inserir conceitos e ferramentas tecnológicas no processo de ensino aprendizagem nas escolas. 

Uma vez que, o ensino contemporâneo em seu currículo exige o domínio e a difusão de 

informações sobre o uso das tecnologias e suas diversas mídias como forma de se adequar às 

transformações da sociedade atual, e o cinema pode ser um importante aliado neste processo 

de educação e inclusão. Ressalta-se também a importância deste trabalho para incluir o uso 

das tecnologias no espaço educativo, sendo uma ferramenta acessível em contraponto às 

dificuldades que encontramos em instituições educativas com pouco recurso financeiro. 

Assim, O estudo analisa a possibilidade de utilizar recursos visuais que podem ser 

experenciados de forma artesanal para melhor entender o funcionamento e o aperfeiçoamento 

do que hoje conhecemos como cinema, utilizando experimentos conhecidos como brinquedos 
                                                             
1 Arte Educadora. Especialista em Metodologia do Ensino de Artes .Mestranda em Artes pelo Programa de 
Mestrado Profissional em Artes PROF-ARTES-UFMA. E-mail: fabiane_criart@hotmail.com 
2 Graduanda em Ciências Sociais-UFMA. Graduada em Educação Física. Mediadora Cultural. Pesquisadora na 
área de Educação, cultura, esporte e lazer. E-mail: dricacrego@gmail.com 
3Pós-doutorado no Programa de Doctorado en Artes y Educación -Universidad de Granada – Espanha. Professor de 
Comunicação / Fotografia e Multimídia do IFMA - Campus São Luís Centro Histórico. Professor do Programa de Mestrado 
Profissional em Artes PROF-ARTES- UFMA. E-mail:ramusyo@ifma.edu.br 

2449



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

ópticos, que permitirá o conhecimento de técnicas de animação por meio da construção de 

aparatos visuais utilizados no pré-cinema, aliando conhecimentos multidisciplinares com as 

tecnologias, observa-se que antes da consagração das salas de cinema diversos estudos e 

tentativas de projetar imagens animadas foram realizados e com isso inúmeros aparelhos e 

seus criadores foram se destacando em relação ao pré-cinema. A esse aspecto, Mascarello 

(2006, p. 18) descreve que: 
Não existiu um único descobridor do cinema, e os aparatos que a invenção envolve 
não surgiram repentinamente num único lugar. Uma conjunção de circunstâncias 
técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a 
mostrar os resultados de suas pesquisas na busca da projeção de imagens em 
movimento: o aperfeiçoamento nas técnicas fotográficas, a invenção do celulóide (o 
primeiro suporte fotográfico flexível, que permitia a passagem por câmaras e 
projetores) e a aplicação de técnicas de maior precisão na construção dos aparatos de 
projeção. 

Nesse sentido, o referente estudo tem como objetivo refletir sobre a utilização dos 

aparatos do pré-cinema como recursos metodológicos de inserção das tecnologias na 

educação. A inclusão do cinema na educação vai além de observação, incluindo-se também a 

reflexão, conhecimentos multidisciplinares e a prática de criações artísticas por meio de 

diversas mídias e ferramentas comunicativas que podem se adequar aos diferentes níveis de 

recursos financeiros disponíveis nas escolas. Para este estudo buscou-se referenciais teóricos 

que abordam assuntos referentes a esta temática, tais como:  

Carla Viana Coscarelli (org.) “Novas tecnologias, novos textos, novas formas de 

pensar”, obra em que podemos ver um conjunto de informações sobre o pensar a educação e a 

informática, lançando novos olhares e metodologias sobre as mídias da tecnologia da 

informação e comunicação aplicadas na educação. 

Aurora Ferreira, em “Arte Tecnologia e Educação” aborda a necessidade de aliar a arte 

e a informática na educação como meio de facilitar o processo criativo. 

José Manuel Moran, autor conceituado no âmbito da tecnologia e educação, destaco 

informações contidas em sua obra: “Novas tecnologias e mediação pedagógica”, lança um 

olhar empreendedor sobre a mediação educativa, trazendo reflexão e discussão sobre qual é o 

papel do professor na atualidade.  

 

2. ARTE E TECNOLOGIA COMO RECURSO METODOLÓGICO NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A arte e a tecnologia estão intimamente relacionadas uma vez que a arte é produzida de 

acordo com o aperfeiçoamento tecnológico de cada época na história da humanidade. O uso 
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das tecnologias no cotidiano das pessoas sempre esteve presente no mais remoto tempo, até 

mesmo como forma de garantir a sobrevivência das espécies, acontece desde a pré- história 

com o aprimoramento de técnicas na utilização de matérias primas e na fabricação de objetos, 

e que a todo o momento se aperfeiçoa no sentido técnico e estético. E nesse sentido, a Arte 

como área do conhecimento, necessita de meios para desenvolver e estimular os seus saberes 

e por meio da tecnologia associada à educação vem contribuir de forma significativa, pois, 

segundo Ferreira, (2008, p.19) “a arte abrange desde o artesanato até a arte tecnológica. 

Observa-se que a tecnologia está presente na música, no teatro, na dança, na escultura, na 

pintura” e assim, permite-se desenvolver diversos saberes e técnicas, uma vez que, a arte é um 

componente de desenvolvimento e aprimoramento das transformações tecnológicas assim 

como também, (idem, p. 20), afirma que “a arte é uma necessidade fundamental do ser 

humano, existente durante todo o percurso histórico em todas as partes do mundo, retratando 

o modo de viver da sociedade.” Desta forma, observa-se que a educação contemporânea 

abrange o uso de recursos tecnológicos permitindo a construção e reformulação dos saberes, 

onde a arte e a tecnologia são utilizadas como importantes recursos metodológicos possíveis 

de serem utilizados em prol da educação multidisciplinar, inclusiva, crítica e desafiadora. 

Facilitando a aprendizagem, despertando nos atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem os quatro pilares da educação do século XXI, que são: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. Segundo Delors (2001) 
A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens  fundamentais que, 
ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. (DELORS, 
2001 p.89). 
 

Apesar de avanços relacionados à área educativa, ainda há muito a se fazer em 

relação a isso, pois, de acordo com Coscarelli, (2006, p.48) “O uso que fazemos dos recursos 

tecnológicos depende do contexto educacional no qual estamos inseridos e depende das redes 

cotidianas de trabalho que vivenciamos”. No entanto, observa-se que por um lado existe uma 

reformulação das práticas de ensino que incentivam a qualidade do processo educativo 

amparado com o uso de diversos recursos e mídias tecnológicas, e por outro lado existe a falta 

do compromisso com as novas formas de construção e ampliação destes conhecimentos, 

existindo muitas vezes no ambiente educativo certo desestímulo por não possibilitar meios 

efetivos para que as referidas transformações educativas de fato aconteçam. Neste aspecto, 

2451



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

nota-se a necessidade de uma ação mais atuante e abrangente de políticas públicas que 

envolvem a qualidade educativa e como também a conscientização e reflexão de que esse 

fazer só é possível se construído coletivamente, através da transformação e ação de todos os 

sujeitos envolvidos no sistema de ensino/aprendizagem. Pois, o difícil não é elaborar projetos 

que incluam elementos tecnológicos de comunicação e informação, “o difícil é inovar as 

práticas pedagógicas cotidianas, romper com a lógica transmissiva e unidirecional e investir 

na constituição das redes colaborativas de aprendizagem.” (COSCARELLI, 2006, p.49) e 

assim através das novas tecnologias permitir a inclusão social, modificar certos perfis, 

reestruturar o fazer pedagógico e ampliar as possibilidades educativas, pois, de acordo com 

Moran, 2008. 
A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente significativa, 
inovadora, empreendedora. A escola é previsível demais [...] ela precisa partir de 
onde o aluno está [...] e construir um currículo que dialogue continuamente com a 
vida, com o cotidiano. A escola precisa cada vez mais incorporar o humano, a 
afetividade, a ética, mas também as tecnologias de pesquisa e comunicação em 
tempo real (MORAN, 2008, p., grifo nosso). 
 

Assim, a tecnologia e a arte utilizadas como metodologias de ensino e aprendizagem 

vêm construir e desenvolver o potencial humano e ampliar a inclusão social, pois, de acordo 

com Ferreira, (2008, p.39). Com o passar do tempo a tecnologia passou a se desenvolver em 

prol da educação “foi sendo adaptada a área da ciência, inclusive a humana. Na atualidade, já 

encontramos hardwares e softwares sendo criados com fins educativos, e até o uso de e-book, 

que fornece conteúdos de um livro, o que tornou possível a educação digital.” Desta forma, 

pode-se ampliar as possibilidades e estratégias de ensino utilizadas no cotidiano escolar. Uma 

vez que, de acordo com o PCN (2001) “A instituição escolar deve oportunizar ao educando o 

contato tecnológico e científico. Os alunos devem ter acesso aos avanços tecno-científicos que 

influenciam a sociedade, seja em forma de educação ou de cultura”. Ou seja, as estratégias de 

ensino/aprendizagem que utilizam diversas ferramentas e mídias tecnológicas permitem que o 

indivíduo interaja com a sociedade e com as produções científicas e culturais de diversos 

tempos e lugares, ampliando a sua visão de mundo. Portanto, a escola torna-se uma 

importante mediadora de informações multidisciplinares tão importantes na formação plena 

do indivíduo, facilitando não só a aquisição de conhecimentos, mas, a ampliação destas 

informações a fim de utilizá-las em seu cotidiano e adaptá-las às transformações vivenciadas 

pela experiência do fazer e do conviver em sociedade. 

 

2452



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

3. O PRÉ-CINEMA E SUAS TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO COMO FORMA DE 

AMPLIAR O REPERTÓRIO, TECNOLÓGICO, CULTURAL, ARTÍSTICO E 

REFLEXIVO DOS DISCENTES. 

Observamos a necessidade de transformação na forma em que são conduzidas as 

informações no espaço educativo, desta forma é necessário um trabalho efetivo da escola na 

forma de mediar a amplitude informativa que inundam o cotidiano de nossos discentes e 

inserir a criticidade e a reflexão sobre o que eles utilizam e consumem no seu dia a dia. Nota-

se que muitas metodologias tornaram-se ultrapassadas e muitas vezes são impossibilitadas de 

concorrer com mídias digitais, que conseguem apreender por mais tempo o interesse e a 

atenção dos alunos, pois, “perdemos tempo demais, aprendendo muito pouco, nos 

desmotivando continuamente. Tanto professores como alunos têm a clara sensação de que 

muitas aulas convencionais estão ultrapassadas.” Moran (2000,p.11). A materialidade e a 

forma dos recursos educativos estão a cada dia se modificando e por isso, por mais que a 

construção de conhecimento utilize uma ampla dimensão de recursos tecnológicos, 

necessitará sempre da mediação do professor e como também, de compreender a atuação de 

cada componente que atuam na esfera educativa, como pressupõe Torres (2012, p. 323) “O 

que era antes centrado em apenas textos impressos, apostilas ou livros, hoje, dá lugar a fontes 

eletrônicas, digitais e informatizadas. Deste modo, o aluno recebe fontes inesgotáveis para a 

sua aprendizagem.” Porém, é necessário compreender a atuação do professor e aluno diante 

deste cenário de constantes mudanças, de forma a permitir trocas mútuas de conhecimento.    

Ainda assim, inserir as referidas transformações metodológicas no âmbito educativo, não é 

uma tarefa fácil, trata-se de um grande desafio, uma vez que.  
A chegada das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na escola evidencia 
desafios e problemas relacionados aos espaços e aos tempos que o uso das 
tecnologias novas e convencionais provoca nas práticas que ocorrem no cotidiano da 
escola. Para entendê-los e superá-los é fundamental reconhecer as potencialidades 
das tecnologias disponíveis e a realidade em que a escola se encontra inserida, 
identificando as características do trabalho pedagógico que nela se realizam, de seu 
corpo docente e discente, de sua comunidade interna e externa. (SILVA, 2012, p. 4) 

Os saberes e fazeres da sociedade moderna reflete também em um novo tipo de 

comportamento que busca nas tecnologias e em novas mídias, diferentes formas de atuar e de 

se comunicar na sociedade. Antes a televisão era a maior fonte de informação e comunicação, 

ditando o comportamento do público, gostos e formas de expressar, com a chegada da internet 

e seus diversos softwares, foram ampliando a forma de como cada informação e ou 

manipulação atravessa as fronteiras humanas, e hoje esta modalidade midiática ganha ampla 
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discussão entre pais, professores e especialistas que passaram a refletir sobre a importância e 

consequências que o uso destas traz para a comunidade escolar. Buscando adentrar neste novo 

cenário em que a humanidade se encontra, é totalmente viável trazer as tecnologias, suas 

diversas mídias e softwares para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, pois o 

professor atua como mediador neste processo, capacitando e ampliando os olhares de seus 

alunados. Nesse contexto, a utilização do cinema como estratégia de ensino e aprendizagem, 

vem de encontro com todas as transformações ocorridas na educação atual, inserindo de 

forma lúdica e participativa a inclusão do alunado em experiências e experimentos 

tecnológicos, é possível trabalhar e interagir com os alunos instigando a criatividade e o 

compromisso com a sua própria educação e com as transformações que a sua atuação na 

sociedade pode promover, pois, “o cinema, há muito deixou de ser apenas um produto 

artístico e passou a ser um meio de divulgação cultural, de hábitos e de costumes, tornando-se 

um produto comercial de grande importância na economia” (ZAGONEL, 2012, p.45). E desta 

forma, o pré-cinema e suas técnicas de animação podem contribuir para ampliar o repertório, 

tecnológico, cultural, artístico e reflexivo dos discentes. Pois, Vollu, 22006, afirma que: 

[...] vários educadores apontam a importância da imagem em movimento(filmes e 
animações) para a educação. O cinema de animação como elemento educativo 
enfoca os objetivos do ensino da arte a partir de novas possibilidades e abordagens 
para se trabalhar a imagem. O desenvolvimento da linguagem artística se apropria 
dos elementos das artes visuais, da linguagem da imagem em movimento e do 
conhecimento/domínio da tecnologia do cinema de animação. (VOLLU,2006, p. 13) 
 

Além disso, ajuda a trabalhar a interdisciplinaridade na educação, projetando 

experiências estéticas e científicas, buscando a capacitação do aluno para exercer sua 

autonomia, criticidade e cidadania, participando na produção de ferramentas utilizadas na 

construção de sua própria aprendizagem, como visto, em Brasil, 2000, p.11. 

A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação, apresenta características possíveis de se assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre na medida em que o 
desenvolvimento das competências cognitivas e culturais exigidas para o pleno 
desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na esfera da 
produção. (BRASIL, 2000, p.11)   

As formas de desenvolvimento da linguagem cinematográfica, produzidas 

artesanalmente instigam os alunos a construir sua pesquisa em relação às técnicas de 

animação e a entender como se dá o processo de criação de imagens animadas, tão importante 

para o desenvolvimento do que hoje conhecemos como cinema e concomitante a isto, 

explorar diversos e inesgotáveis conhecimentos apreendidos na escola, ou seja, permite-se 
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inserir conceitos interdisciplinares. De acordo com os PCNEM (2000), a interdisciplinaridade 

é trabalhada como forma de articular os diversos saberes, ressaltando que “o desenvolvimento 

pessoal permeia a concepção dos componentes científicos, tecnológicos, socioculturais e de 

linguagens” (BRASIL, 2000, p.19).  A construção de aparatos técnicos utilizados no pré-

cinema insere na prática o conceito sobre o que é tecnologia e como as ferramentas e técnicas 

da linguagem cinematográfica foram se aprimorando e passaram a ser utilizadas no cotidiano 

sob diversas perspectivas, tais como: de pesquisa, expressão artística, comunicação, 

econômica, tecnológica, ideológica, educativa, entre outras diversas modalidades. Uma vez 

que, “Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a cultura ao 

mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a 

ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” 

(NAPOLITANO, 2003, p. 11). Tudo isso visa a ampliar o repertório tecnológico, cultural, 

artístico e reflexivo dos discentes. 

 

4. PRINCIPAIS BRINQUEDOS ÓPTICOS UTILIZADOS COMO PROPOSTA 

NA MEDIAÇÃO EDUCATIVA: 

A busca pela criação de imagens em movimento sempre foi uma antiga vontade da 

humanidade, inicia-se na pré-história e acontece de forma plena com o desenvolvimento de 

aparatos construídos por meio de estudos originados da ciência óptica através do 

conhecimento sobre o efeito da persistência retiniana: fração de segundo em que a imagem 

permanece na retina, desta forma, diversos aparelhos e brinquedos óticos foram 

desenvolvidos durante o século XIX, no período conhecido como Pré- Cinema.  O cinema de 

animação por meio de seus experimentos ou brinquedos ópticos utilizados desde o Primeiro 

Cinema possibilita inserir saberes e fazeres tecnológicos por meio de narrativas visuais 

construídas artesanalmente, sendo também uma ferramenta economicamente viável 

facilitando a inclusão de uma proposta pedagógica, tecnológica e de pesquisa no processo de 

ensino/aprendizagem. E, decorrente a isto, apresento algumas possibilidades que podem ser 

utilizadas no fazer e no experimentar o cinema no âmbito educativo:  

1. Traumatrópio, criado em 1824, segundo Rego (2014) este aparelho trata-se de 

um precursor da imagem animada, sendo por tanto inicialmente desenvolvido pelos estudos 

do físico inglês Sir John Herschel, sendo formado basicamente por um disco de papelão, onde 

um lado apresentava-se a figura de um pássaro e do outro lado a imagem de uma gaiola em 
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cada extremidade do disco havia um fio que ao ser esticado girava trazendo à vista do 

espectador as duas imagens simultaneamente iludindo visualmente como se o pássaro 

estivesse preso na gaiola.  
 Fig. 1. Traumatropio 

 
 

 

 

 

 
Fonte: http://storify.com/CamiHernandezL/de-las-cuevas-de-altamira-al-ipad 

    2.  Fenacitoscópio: criado em 1833, pelo físico belga Joseph Antoine Plateau, 

que foi o primeiro a medir o tempo da persistência retiniana. Desta forma, comprovou que 

tanto o olho quanto o cérebro necessitam de um tempo de descanso entre as imagens e assim, 

descobriu com a utilização do aparelho que para o olho produzir uma imagem animada era 

necessário um número padrão de dezesseis imagens por segundo. Como descrito por Rego 

(2014) O aparelho consistia em um disco giratório com uma base fixa, que ao ser colocado de 

frente ao espelho e girado rapidamente as imagens executavam movimentos sucessivos e logo 

era possível ver uma tirinha de desenhos animados. 

Fig. 2.  Fenacitoscópio  

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://http://allclassics.blogspot.com.br/ 

Fig. 3.  Fenacitoscópio, construído em ambiente educativo. 

 

 

 

 

Fonte: Autores 
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3 Zootropo ou Daedalum: Durante o ano de 1834 surge o Zootropio ou 

Daedalum, brinquedo ótico de criação de William George Horner. Segundo a descrição de 

Rego (2014) seria basicamente um tambor giratório oco formado por pequenas aberturas 

intercaladas entre espaços na parte superior, o desenho é colocado na parte interna dos 

espaços e pode ser visto nas fendas opostas, ao girar o aparelho transmite imagens sucessivas 

em movimento cíclico. 
Fig. 4. Crianças observando a animação através do Zootropio ou Daedalum  

 
Fonte: Disponível em:http://www.estufa.pt/animacaodesenhosanimados. 

4. Flip Book: Inicialmente chamado de “kinescópio” e depois de “folioscópio”, 

sendo mais conhecido como flip book, este aparato consiste em um bloquinho de desenho 

animado, para realizar o processo de animação, cada folha deve conter o mesmo desenho, só 

que com movimentos diferentes em cada página, mostrando uma sucessão de movimentos da 

figura desenhada. Esse aparato é muito versátil, prático e economicamente viável, veja o que 

descreve Magalhães. 

Ele pode assumir vários formatos: Pode ser criado no cantinho de seus cadernos 
escolares, onde a maioria dos animadores profissionais fez as suas primeiras 
animações. Pode ser um produto editorial: em algumas livrarias, hoje podemos 
encontrar várias edições de flip books com diversos assuntos. É um cinema portátil, 
que cabe no bolso! E se você não puder encontrar na papelaria mais próxima um 
bloquinho bom para ser transformado em flip book. (MAGALHÃES, 2015, p.31) 
 
 

Fig. 5. Imagem animada em Flip Book. 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
Fonte: http://escolasinterculturaisdefronteira.blogspot.com.br 
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Portanto, é notável que os diversos estudos e aparelhos inventados na tentativa de 

expor a dinâmica das imagens serviram de apoio para outras sucessivas invenções que estão 

sendo desenvolvidas até a contemporaneidade na intenção de aprimoramento da sétima arte. 

(Rego, 2014). Assim como também, é possível incluir a arte do cinema na sala de aula como 

forma de explorar diversos saberes da educação, através de uma metodologia que aproxima o 

alunado às experiências tecnológicas, de forma lúdica, participativa e ativa, podendo 

experimentar na prática o aprimoramento das técnicas de animação, existentes desde o 

primeiro cinema unindo conhecimentos interdisciplinares que fazem parte do currículo 

escolar, pois, um ensino que provoca a curiosidade, a motivação, a participação e 

comunicação ativa dos discentes com a sociedade têm enorme chance de alcançar com êxito 

bons resultados. De acordo com (MORAN, 2000, p.17-18) “Alunos curiosos e motivados 

facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se 

interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-educador.” E assim ambos vão 

construindo e conduzindo o processo educativo democrático.  
 

5. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho refere-se a uma proposta pedagógica centrada na pesquisa 

bibliográfica de caráter qualitativo, pois, de acordo com Cervo, (2007, p. 60) “procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações ou teses [...], buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema.” E para isto, buscou-se 

documentos de natureza secundária, pois se trata de “informações colhidas em relatórios, 

livros, revistas, jornais e outras fontes impressas, magnéticas ou eletrônicas”.  Cervo (op. cit., 

p. 60). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso da tecnologia está presente no desenvolvimento de toda a civilização mundial, e o 

aprimoramento de suas ferramentas é indispensável e indissociável de todo o fazer humano, e 

no contexto educacional, não seria diferente, mas, em se tratando da realidade da educação 

brasileira, inserir o uso de tecnologias da informação e comunicação, e seus dispositivos 

midiáticos para mediar o conhecimento, ainda é um grande desafio a todos que articulam e 

promovem o processo de ensino e aprendizagem. E pensando nisto, o referido estudo tenta 

aproximar o alunado às tecnologias e multimídias atuais, pois, o fazer cinema em muitos 
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momentos se apresenta distante de muitas pessoas, uma vez que, os aparatos que envolvem 

suas técnicas não se apresentam economicamente viáveis a certos indivíduos, e que mesmo 

assim, merecem ter contato com a educação tecnológica, como forma de garantir um ensino 

igualitário a todas as classes sociais. O presente estudo comprova a necessidade de um novo 

olhar sobre a educação atual, onde os ensinamentos necessitam estar conectados às 

multimídias contemporâneas. Assim como também, contribui lançando uma metodologia de 

inserção da tecnologia por meio das técnicas de animação utilizadas no pré cinema, utilizando 

brinquedos ópticos, que podem ser construídos com materiais alternativos. Além de inserir 

conceitos sobre a tecnologia, os aparatos servem para estimular a criatividade e a 

expressividade dos alunos, contribuindo para inserir conteúdos interdisciplinares por meio das 

diversas narrativas que o cinema de animação permite realizar, e ao mesmo tempo estimular o 

interesse e a motivação dos discentes pela pesquisa inserindo essa nova geração na sociedade 

digital, mas de forma consciente, crítica, participativa e com autonomia para entender, 

dialogar e modificar a sua realidade. 
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Resumo 
Este artigo apresenta resultados de três propostas pedagógicas distintas desenvolvidas por meio do 
projeto de extensão Pibid4. As propostas basearam-se na relação curricular com a contextualização 
sócio-histórica e encontraram na xilogravura potencialidades para o fazer artístico. Objetiva-se a partir 
destas experiências uma discussão sobre a importância de inserir o professor em formação no âmbito 
escolar. Para tanto, recorre-se aos elementos da Pesquisa Participante afim de compreender o universo 
contextual dos alunos, por meio da convivência e interação. Deste modo, observa-se que o equilíbrio 
entre os indivíduos envolvidos potencializa a compreensão e direciona o objeto de pesquisa com 
autonomia, para identificar e analisar coletivamente sua própria situação. Este fato permite que o 
professor em formação reflita sobre os métodos de ensino-aprendizagem, estes aprofundados nas 
disciplinas acadêmicas. Isso aproxima a relação entre o IES e a rede básica e torna o aluno universitário 
pesquisador e próprio objeto de pesquisa. Nos encontramos em uma via-dupla, onde colocamos em 
prática as teorias estudadas no ensino superior. Paralelamente, as experiências na escola atuam 
na construção do discente dentro do curso, assim como as vivências que antepõem a experiência 
acadêmica.  
Palavras-chave: educação , ensino-aprendizagem, pesquisa. 

Introdução 

Segundo o Projeto Político Pedagógico do Departamento de Artes Visuais da UEL, o 

curso objetiva a prática de poéticas plástico-visuais por meio da experimentação e criação, 

assim como o exercício pedagógico específico deste campo de ensino. Os estágios obrigatórios 

são alguns dos únicos momentos dentro da grade curricular exigida que permitem a interação 

                                                 
1 Graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Bolsista no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). E-mail: andrekikumoto@outlook.com 
2 Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Bolsista no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). E-mail: th.doro@gmail.com 
3 Doutor em História e Sociedade  pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – Unesp/Assis. 
Professor da rede básica de ensino do Estado do Paraná e supervisor do Pibid-ARTE 2009/UEL no colégio 
Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig.  
4 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) objetiva antecipar o vínculo entre os futuros 
mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o programa faz uma articulação entre a educação 
superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em 04 de ago. 2017. 
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direta com o universo escolar da rede básica. Neste sentido, a iniciação à docência surge como 

complemento, oportunizando experiências duradouras por meio da convivência no campo de 

atuação.  

 O lugar de onde escrevemos é de quem se encontra dentro do processo de formação e 

utiliza os programas de extensão como instrumentos de reflexão da arte e seu ensino. Sendo 

assim, o presente texto partirá como referencial narrativo de três atividades5 desenvolvidas por 

meio do Pibid no Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig6, em três anos sequentes 

(2015, 2016 e 2017). Cabe aqui um desdobramento sucinto por todas as etapas de seu processo. 

Em seguida, partir-se-á para uma reflexão sobre a importância da pesquisa e do convívio escolar 

na formação docente. A duplicidade que o autor se encontra, de educando e educador, permite 

a análise a partir de pontos de vista diferentes, transitando sua disposição principal, ora 

mediador, ora mediado.  

2015: o primeiro contato com a prática educacional 

Havia um tema a ser desenvolvido: a identidade local. E consequentemente, uma 

linguagem que sustentaria essa experiência-aula: a gravura. De forma sucinta, a atividade se 

desenvolveu em ações de contraturno, e partiu de uma análise histórica da cidade de Londrina 

para um debate sobre a ideia de cultura popular. Objetivamos nessa experiência, reforçar a 

capacidade crítica dos educandos por meio do relato de vida, sendo proposto que apresentassem 

acontecimentos próprios do seu cotidiano. Percebemos na fala dos alunos uma dificuldade em 

pensar seu entorno, todavia, foram surgindo relatos, como um passeio de cavalo, a árvore do 

quintal, entre outros.  

A discussão iniciou nas fotografias dos artistas locais Yutaka Yasunaka (1927-2015) e 

Haruo Ohara (1909-1999), com registros em seus núcleos sociais na antiga Londrina. A partir 

de gravuras de Danúbio Gonçalves (1925-), trouxemos de exemplo algumas representações de 

suas vivências no início dos anos 50. Optamos pela técnica de gravura usada pelo artista, tendo 

disponível matrizes de 20 x 15 cm.  

                                                 
5 As atividades descritas foram realizadas em contraturno, com encontros de 1 a 2 vezes por semana. Os alunos 
eram do 9º, 1º e 2º anos, com média de 7-15 adolescentes por aula. 
6 O Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig encontra-se no Cj. José Giordano, na zona norte de Londrina 
e atende alunos do bairro e região. O supervisor de campo é o professor e diretor dr. André Camargo Lopes. 
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Fig. 1. Matrizes entintadas após o processo de impressão. 

2016: A linguagem como problema 

No segundo ano, propusemos outra atividade combinada a técnica xilográfica. Por meio 

da câmera celular, os alunos fotografaram sombras no pátio da escola, criando composições 

somente das relações. Buscávamos referenciais físicos que se converteriam em forma. 

Estávamos voltados ao problema da linguagem que não havia se esgotado na experiência 

anterior. A partir das lacunas da experiência-aula em 2015, retomamos o planejamento 

procurando educar-nos no olhar, tal qual afirma Aumont: “o olhar é o que define a 

intencionalidade e a finalidade da visão, assim como a segregação é uma propriedade 

organizadora do sistema visual” (1993, p. 59). 

As matrizes disponíveis mediam 10 x 10 cm e a escolha por muitos detalhes apareceu 

como obstáculo. Novamente, o olhar seletivo foi requisitado.  
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Fig. 2. Imagens sequenciais do processo da criação compositiva. 

 
Fig. 3. Exposição dos resultados da atividade na Divisão de Artes Plásticas (DaP – UEL). 
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2017: a sobreposição das linguagens – fotografia e xilogravura na construção de 

autorretratos 

A última experiência-aula, desenvolvida no primeiro semestre de 2017, utilizou do 

autorretrato como tema de discussão. Na história da arte, o gênero pode ser definido como uma 

representação do que imagina, deseja ou idealiza ser, uma encenação do sujeito por ele mesmo 

(PESSOA, 2006, p. 1).  

Na prática, buscamos situar suas especificidades nas artes visuais. Iniciamos com um 

debate a partir de alguns exemplos artísticos. Rembrandt (1606-1669), que produziu seus 

autorretratos somente quando velho e esquecido (2006, p. 5), serviu para contextualizar o nível 

de reconhecimento do gênero em sua época. Warhol (1928-1987) mostrou como sua 

autorrepresentação em série incorporava o abandono da estética acadêmica e tradicional 

(CAUQUELIN, 2005 p. 101), usufruindo ao mesmo tempo que criticava o sistema mercantil. 

Já Nan Goldin (1953-), com imagens cotidianas de sua realidade, atuou no registro da memória, 

da autobiografia (PESSOA, 2006, p. 7). Por fim, John Coplans (1920-2003) expressa os sinais 

de transformação por meio de autorretratos acéfalos e revela métodos alternativos para registrá-

los (2006, p. 7).   

Após os debates introdutórios, os alunos tiraram selfies7 com o celular, explorando 

ângulos e maneiras com base nas referências apresentadas. Estas fotografias foram impressas 

em escala de cinza e transferidas para matrizes de 30 x 40 cm, por intermédio do papel-carbono. 

                                                 
7 Selfies são autorretratos fotografados por uma câmera digital ou de celular. São frequentemente disponibilizadas 
nas redes sociais. 
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Fig. 4. Alunos no laboratório transferindo a imagem e realizando o processo de sulcamento. 

Conviver para compreender 

Gilberto Velho, ao tentar realizar um exercício etnográfico de seu condomínio, revela 

as complexidades da trama cotidiana que envolve o nativo. Em Educação, entende-se que a 

trama cotidiana do aplicar, refletir, conviver e frustrar-se, para ser compreendida, necessita de 

estranhamento diante do que se passa (1980, p. 18). 

O enraizamento da pesquisa científica na qualidade de único método de investigação 

(HERNÁNDEZ, 2013) traz limitações para o estudo de fenômenos que extrapolam o 

empirismo, como a educação e as artes visuais. Carlos Rodrigues Brandão traz e define a 

Pesquisa Participante como fruto do compromisso e participação com o trabalho histórico entre 

cientista e sua ciência (1984, p. 12). Em meio ao tema de inserir-se no próprio objeto de estudo, 

Le Boterf ressalta que não há método único, pois trata-se de adaptar em cada caso do processo 

às condições particulares de cada situação concreta (1984, p. 52).  

 
Uma das dificuldades fundamentais em uma atividade científica cujo “outro lado” é 

constituído também por pessoas, sujeitos sociais quase sempre diferentes do 

pesquisador (índios, negros, camponeses, “populações marginalizadas”, operários, 
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imigrantes) é a de como tratar, pessoal e metodologicamente, uma relação antecedente 

de alteridade que se estabelece e que, na maioria dos casos, é a própria condição de 

pesquisa. (BRANDÃO, 1984, p. 8) 

 

Todas as atividades foram planejadas pelos professores em formação sob orientação do 

professor supervisor. Fomos direcionados a proceder de contextos que transitam nos universos 

dos alunos. Essa perspectiva de trabalho caminha dentro da proposta de Freire sobre 

compreender o aluno estabelecendo uma relação de respeito ao saberes antecedentes. Assim 

como a problematização que relacione o currículo com a experiência social que eles têm como 

indivíduos (2013, p. 32). Em 2015, escolhemos trabalhar o tema regionalismo por um recorte 

específico. Dialogamos com a ideologia estética e política do gravurista brasileiro Danúbio 

Gonçalves sobre a condição miserável e sofrida dos trabalhadores braçais. Paralelamente, da 

preferência dos fotógrafos londrinenses pelos lugares cotidianos, suas famílias, como forma de 

estimular uma identificação do seu espaço social. Questionados a exporem experiências 

pessoais, elaborou-se uma narração que fala a partir de si mesmo e não de si mesmo 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 53).  

A atividade de 2016 também trabalhou conteúdos do currículo disciplinar partindo do 

espaço diário dos alunos. Ao procurarem formas geométricas no pátio escolar, os educandos 

também experienciaram jeitos de entender o mundo ao seu redor. 

Na proposta de 2017, retomamos a problemática do eu como fonte de discussão. As 

selfies encontraram nas redes sociais um meio de firmar sua identidade, por mais que 

superficial. A necessidade de ser aprovado banaliza a práxis, onde o esquecimento atua como 

combustível das relações humanas em uma cultura de desvinculação, descontinuidade 

(BAUMAN, 2009, p. 41). As inúmeras fotografias perdem seu sentido, uma vez que a ação 

aqui é tão automática, que o eu se ausenta de si mesmo (PESSOA, 2006, p. 12). 

Partir de problemas próximos dos alunos foi possível em virtude da convivência. Quanto 

mais tempo frequentando o espaço escolar, maior a possibilidade de descoberta do universo 

vivido pela população de pesquisados – nesse caso, os estudantes (BRANDÃO, 1984, p. 54). 

O compreender surge do debate em sala de aula, da conversa no contraturno, do observar das 

relações estabelecidas no intervalo. 
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Velho afirma que há distâncias culturais nítidas internas ao meio. (1980, p. 16). Nesse 

sentido, a partir de suas colocações sobre o ato de pesquisar-refletir o espaço, pode-se afirmar 

que mesmo falando de unidade o próprio núcleo escolar é diversificado. Os debates tomaram 

caminhos de acordo com esses choques ideológicos, com opiniões carregadas de influências 

prévias. Couberam aos professores em formação escutar as diferentes posições e entender os 

motivos das determinadas perspectivas (BRANDÃO, 1984, p. 58). Como consequência, 

problematizamos em cima dos argumentos revelados, em um modo similar ao método 

socrático. Ao mesmo tempo que o aluno refletia seus valores, começávamos a entender seu 

universo8. 

Xilogravar: uma ponte 

Como revelado ao longo do texto, as três atividades tiveram o exercício da xilogravura 

como linguagem prática. Um processo de criação que resulta, de modo genérico, da ideia 

colaborativa entre matriz e impressão, a última obtida através da intermediação da tinta e do 

contato com outra superfície (BLAUTH, 2014, p. 151). Esta matriz, no caso da madeira, é 

gravada deixando o desenho a ser impresso em relevo (FILHO, 1981, p. 7). 

Os problemas apontados na construção destas experiências se remetem a própria 

construção do professor em formação dentro do curso e os desafios que a docência antepõem à 

experiências acadêmicas. A disciplina de gravura é anual e lecionada no terceiro ano do curso 

de Artes Visuais da UEL. A técnica não é fácil de ser aplicada nas escolas e encontra diversos 

obstáculos, sejam eles de interesse do professor, financeiros ou de tempo. Logo, a atividade de 

2015 tornou-se nosso primeiro contato com a linguagem.  

Em alguns encontros prévios da regência, gravamos uma ou duas matrizes. Encontramos 

as primeiras barreiras na dureza da madeira, o arrependimento de certas escolhas formais e a 

falha em priorizar linhas sobre manchas. Seguidamente, esticamos a tinta, imprimimos, quase 

todas sujas, tortas. Desta vez, um embate com a experiência tipográfica. 

                                                 
8 Esta compreensão é processual e gradativa. A empatia desses sujeitos foi construída por meio do convívio 
semanal na sala de aula e das regências em contraturno. 
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Durante as aulas, objetivamos histórias cotidianas. Infelizmente, perdemos o fio 

condutor da proposta durante a transposição das discussões para a matriz. Estávamos no 

primeiro ano e a falta de maturidade ficou evidente na incoerência temática que surgiu.  

Em 2016, a escolha pela geometrização pareceu simples, mas a dimensão da matriz 

exerceu sua força. Formas delgadas e curvilíneas dificultaram o sulcamento e se juntaram em 

novas outras geométricas. A ausência de resultado imediato reforçou a ênfase no processo, este 

que o próprio gravador não tem certeza do final (BUTI, 2002, p. 16). A impressão com a colher 

permitiu gradações monocromáticas e sua repetição desenvolveu resultados sempre singulares. 

Em 2017 trouxemos a própria imagem para o suporte e todo julgamento que a 

acompanha. As imagens foram resolvidas de acordo com a ordem de prioridade pessoal. As 

curvas dos cachos que a aluna tanto cuidava recebeu maior cuidado, enquanto o aluno de olhos 

esverdeados queria ter certeza que seus olhar saltaria do papel. Outra, aproveitando a larga 

escala da matriz, entalhou sua foto ao lado da imagem do menino que gostava. Nisso percebe-

se que a manifestação no plano material corresponde uma rede de associações, influências, 

memórias, anseios, conhecimentos, reflexões que, justamente ao realizar-se, atinge a máxima 

concentração e exigência: torna-se forma (BUTI, 2002, p. 15). 

Diferentemente das atividades anteriores, esta foi realizada enquanto frequentávamos 

nossa disciplina de gravura na universidade. Mais amadurecidos com a linguagem, auxiliamos 

os alunos com maior propriedade. 

Essa “maturidade”, que continua engatinhando, surge do conjunto de múltiplos fatores. 

A experiência prévia realizada no 1º ano e as descobertas durante as orientações dos alunos não 

são descartadas. Os acontecimentos no colégio estão repercutidos no nosso próprio exercício 

de gravar.  

Todavia, a compreensão do suporte como elemento ativo só desenvolveu-se quando 

familiarizamos com seus problemas (BLAUTH, 2005, p. 59). Esta intimidade aconteceu na 

prática, sendo pouco absorvida enquanto observador regente. Evidencia-se assim, que a 

intervenção física é inseparável da criação de sentido.  Essa prática não é nunca uma finalidade 

em si, mas continuidade entre pensar e fazer (BUTI, 2002, p. 15). Ao desafiarmos nós mesmos, 

provamos das mesmas experiências vividas pelos alunos, até o ponto em que passaram ser 

também do próprio pesquisador (HERNÁNDEZ, 2013, p. 53). 
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Considerações finais 

Brandão coloca que a educação é uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 

criam e recriam (1981, p. 10), um seleto nicho social. O fio da história é conduzido por estes 

senhores do poder, sendo os “outros”, que são a grande maioria, generalizados (BRANDÃO, 

1984, p. 9).  

 
Quando o “popular” aparece, a sua pessoa some no dado, ou se dissolve num discurso 

que, de tanto pretender ser o da “classe” ou da “categoria”, ameaça não conter a fala 

nem o imaginário de ninguém. Não é que o outro “popular” não participe da pesquisa, 

ele não participa sequer do ser pesquisado. (BRANDÃO, 1984, p. 10) 

 

A escola pública brasileira atende um número cada vez maior de estudantes oriundos 

das classes populares (DCE-ARTE, 2008, p. 14). Concluímos que a pesquisa no campo de 

atuação nos faz entender, pouco a pouco, o que são esses sujeitos, na medida em que eles se 

descobrem também. Frequentar os espaços, conversar, observar, sentir. Torná-los 

companheiros de um compromisso cuja trajetória, traduzida em trabalho  político e luta popular, 

nos obriga a repensar não só a posição dessa pesquisa, mas também nossa própria pessoa 

(BRANDÃO, 1984, p. 13). Somos educandos e educadores. Assim como os alunos, nos 

situamos como sujeitos, vivenciando na prática o que estudamos na teoria. 
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O QUE SERÁ QUE SERÁ? ENTREATOS DA BNNC E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA ARTE/DANÇA NO ENSINO MÉDIO  
 

Marcilio de Souza Vieira1 - UFRN 
 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT3 
 
Resumo 
O que modifica e o que permanece do Ensino de Artes/Dança no Ensino Médio a partir da Base 
Nacional Curricular Comum? Para responder a tais perguntas recorro a documentos sobre a BNCC e 
artigos em periódicos das áreas de Educação e Artes que versam sobre essas implicações, assim como 
objetivo com este texto compreender quais as implicações da BNCC no contexto do Ensino Médio, em 
especial no que diz respeito ao componente curricular de Artes/Dança partindo da abordagem 
qualitativa descritiva como metodologia e tem como viés a análise de conteúdo. O diálogo para essa 
compreensão se dá a partir da Arte/Dança, Ensino Médio e BNCC. A Arte/Dança na educação 
possibilitando a criação de corpos críticos e reflexivos necessários para que compreendamos o mundo 
e a sociedade na qual estamos inseridos; o Ensino Médio como última etapa da educação básica e a 
necessidade da Arte/Dança em seu currículo; e um alinhamento com a legislação federal, em especial 
com a Lei 13.278/2016 que trata da obrigatoriedade das quatro linguagens na BNCC. Destarte, ajuizar 
o Ensino de Arte no currículo do Ensino Médio como produção de conhecimento, de significações e 
de produção de sentidos, implica pensar em relações, em coletividades e, acima de tudo, em 
concepções que se apoiem nas ações, nas laboriosidades e na sociabilidade. 
Palavras-chave: Artes/Dança. BNCC. Ensino Médio.  

Introdução 

O que será que será? 
Que todos os avisos não vão evitar 
Por que todos os risos vão desafiar 
Por que todos os sinos irão repicar 
Por que todos os hinos irão consagrar 
E todos os meninos vão desembestar 
E todos os destinos irão se encontrar 
(BUARQUE, 1976) 

 

Inicio essa reflexão com um trecho da música “A flor da terra” de autoria de Chico 

Buarque para entender as implicações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 

Ensino de Artes/Dança no que concerne a última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio. 

                                                 
1 Pós-Doutor em Artes, Doutor em Educação, Professor do Curso de Dança e dos Programas de Pós-Graduação 
PPGArC e PROFARTES da UFRN. Membro pesquisador do Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos 
de Criação (CIRANDAR) e do Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento (Grupo Estesia/UFRN. 
Artista da Cena, 1º Secretário da ABRACE.. E-mail: marciliov26@hotmail.com; souvyer@yahoo.com.br 
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Na reflexão aponta-se o contexto atual desse componente curricular no Ensino Médio e as 

consequentes mudanças sofridas a partir da BNCC. 

Desta feita questiono: o que modifica e o que permanece do Ensino de Artes/Dança no 

Ensino Médio a partir da Base Nacional Curricular Comum? Para que propor uma base 

curricular e de caráter nacional, quando ainda precisávamos conhecer melhor, nos apropriar e 

materializar as Diretrizes Curriculares Nacionais? Precisamos, de fato, de algo em comum 

num país tão extenso e diversificado?  

Para responder a tais perguntas recorro a documentos sobre a BNCC e artigos em 

periódicos das áreas de Educação e Artes que versam sobre essas implicações. Para tanto, o 

artigo objetiva compreender quais as implicações da BNCC no contexto do Ensino Médio, em 

especial no que diz respeito ao componente curricular de Artes/Dança. A presente escrita 

parte da abordagem qualitativa descritiva como metodologia e tem como viés a análise de 

conteúdo permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção da mensagem. Assim, tal análise permite trabalhar com o conteúdo, ou 

seja, com a materialidade linguística através das condições empíricas do texto, estabelecendo 

categorias para sua interpretação (BARDIN, 1974). Para uma compreensão pedagógica do 

artigo será redigido notas sobre a concepção do ensino de Dança, sobre a BNCC e sobre o 

Ensino Médio tentando numa última nota juntar essas acepções para o entendimento das 

implicações desse documento em especial no que diz respeito a etapa final da Educação 

Básica e o ensino de Artes/Dança. 

 

A Dança (s)em Cena 

 

A Dança sempre foi tida como a prima pobre das Artes (GARAUDY, 1980) e na 

Reforma do Ensino Médio da Educação brasileira ela perde esse status para “desaparecer” da 

cena. Decisivamente essa linguagem artística não protagonizou um espaço estrelar nessa etapa 

final da Educação Básica. Ela, a Dança, escorre feito líquido que queima ou talvez como diria 

o poeta Chico Buarque na música “Vai passar” de 1984 “[...] Página infeliz da nossa história. 

Passagem desbotada na memória, das nossas novas gerações. Dormia. A nossa pátria mãe tão 

distraída. Sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações”. 
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Pergunta-se: Por que a Reforma do Ensino Médio da Educação brasileira chancelada 

pela Medida Provisória Nº 146 de 2016 estabelece que o Ensino de Arte em suas quatro 

linguagens seja tido como componente optativo sem obrigatoriedade nessa última etapa de 

ensino da educação básica? Retroagimos?  

A dança na educação possibilita a criação de corpos críticos e reflexivos necessários 

para que compreendamos o mundo e a sociedade na qual estamos inseridos. Ela contribui para 

a educação do ser humano através da educação de “corpos que sejam capazes de criar 

pensando e ressignificar o mundo em forma de arte” (MARQUES, 2007, p. 24). Na escola ela 

busca o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, através do espaço para a criação do 

próprio aluno, das reflexões e vivências sobre os vários estilos de dança e do caráter 

educativo, cultural, artístico, estético, lúdico, simbólico e espetacular. 

O ensino da dança deve ser levado em conta na escola de Ensino Médio, pois a mesma 

tem uma amplitude que envolve o indivíduo de forma integral, sendo um conhecimento que 

pode estar presente em várias ações pedagógicas dialogando com o conhecimento de outras 

áreas. 

 

BNCC: Um cenário de disputas 
 

Por que e para que uma Base que exclui o Ensino de Arte/Dança do currículo do 

Ensino Médio, tornando-o um coadjuvante nessa etapa da Educação Básica? Necessário se faz 

recuperar um pouco de história da escrita das BNCC de sua primeira versão até a atual não 

finalizada visto que o Ensino Médio ainda não foi contemplado de todo na terceira e última 

versão. A BNCC é um documento de caráter normativo que visa, como pretende informar, 

estabelecer a qualidade na educação básica brasileira. Foi proposta a partir de determinações 

legais oriundas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua revisão 

apresentada na Lei 12796/2013. 

A preliminar da BNCC tornada pública em 2015 não revogou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, considerando o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996  

que definiam os conhecimentos da base comum nacional: Língua Portuguesa, Matemática, 

conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do 

Brasil, incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Arte em suas 
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diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, Educação Física, Ensino Religioso, 

mas definiu áreas de conhecimento como forma de organização do currículo. 

É lícito informar que a base nacional comum já era sinalizada na escrita da Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9394/96 e teve sua configuração delineada em 2013 quando foram 

aprovadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica que “[...] 

estabelecem a base nacional comum, responsável por orientar a organização, a articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino 

brasileiras” (BRASIL, 2013, p. 4). Gontijo (2015) nos diz que essas diretrizes resultaram de 

mudanças, tais como a ampliação do ensino fundamental para nove anos e da obrigatoriedade 

do ensino gratuito dos quatro aos dezessete, englobando os dois últimos anos da Educação 

Infantil e o Ensino Médio. 

Assim, na primeira versão da BNCC foram admitidos como princípios legais o 

atendimento ao previsto no Plano Nacional de Educação e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, principalmente o que tange os Incisos do art. 4º. 

Dessa forma, o texto que trata dos princípios da BNCC (2015) em sua primeira versão 

revelava uma forte preocupação com objetivos de aprendizagem a serem alcançados ao longo 

da educação básica. Críticos desse documento à exemplo de Gontijo (2015) dizem que tal 

documento poderia não contribuir para que a educação básica se tornasse, como sugeria as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, “[...] o tempo, o espaço e o contexto 

em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio a 

transformações corporais, afetivo-emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 

respeitando e valorizando as diferenças” (PARECER CNE/CEB nº 7, 2010, p. 17). Dessa 

forma, tal versão preliminar da BNCC não possibilitaria uma escola pautada na liberdade, na 

pluralidade e na construção de produção de culturas. Essa versão inicial da BNCC (2015) 

reforçava a disciplinarização precoce rompendo com a possibilidade de articulações com o 

que preconizava as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
 

Apesar de pretender uma articulação entre os componentes curriculares por meio das 
áreas, estes são apresentados separadamente, o que, certamente, dificultará a sua 
articulação. Desse modo, a pretensa renovação e o aprimoramento ficarão 
dificultados, pois a organização da BNCC permite que a disciplinarização/ 
especialização dos conhecimentos continue em detrimento de uma visão de 
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totalidade do conhecimento. Como essa organização abrange os anos iniciais, a 
BNCC reforça a disciplinarização precoce, isto é, para as crianças de seis, sete e oito 
anos de idade (GONTIJO, 2015, p. 183). 

 

É importante notar que a BNCC (2015) pretendia ser a base para “renovação e 

aprimoramento educacional”. Nesse sentido, ela não somente apresentaria subsídios para 

orientar os currículos nos estados, municípios e escolas, mas pretendia protagonizar 

“mudanças para melhor” na educação nacional. Em se tratando do Ensino da Arte, em 

especial a Dança, tais “mudanças para melhor” não foram contempladas no Ensino Médio, 

deixando a prima pobre das demais artes mais uma vez, órfã de seus ensinamentos.  

Decerto que as versões desse documento, em sua segunda versão (BRASIL, 2016), 

certa maneira, contribuiu para se pensar a Arte como campo epistemológico e de 

conhecimento deixando sua posição clara sobre as particularidades das linguagens artísticas 

que compõem o componente curricular Arte que,  

 
[...] engloba quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Cada 
linguagem tem seu próprio campo epistemológico, seus elementos constitutivos e 
estatutos, com singularidades que exigem abordagens pedagógicas específicas das 
artes e, portanto, formação docente especializada. (BRASIL, 2016, p. 112, grifo 
original).    

  

Esse ponto de vista, segundo Romanelli (2016) fazendo uma análise da BNCC em sua 

segunda versão, explicita duas questões importantes sobre o ensino da Arte, a saber: um 

alinhamento com a legislação federal, em especial com a Lei 13.278/2016 que trata da 

obrigatoriedade das quatro linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e que foi 

promulgada um mês após a segunda versão da BNCC e o fato de o documento assumir 

claramente a necessidade do professor formado nas especificidades de cada uma das 

linguagens artísticas. Embora o documento em sua segunda versão abra espaço para o ensino 

de Artes nas suas quatro linguagens artísticas se caracterizando por trabalhar com o processo 

criativo em seus componentes, englobando o fazer, o fruir e a reflexão sobre o fazer e o fruir e 

que necessite de especialistas, bem como assegurando espaços e tempos escolares 

organizados e sistematizados para a presença qualificada dos quatro componentes, assim 

como o acesso a interação e a fruição das manifestações artísticas e culturais regionais, em 

sua terceira versão em andamento esses argumentos caem por terra. 
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Há de se constatar também que essa BNCC (BRASIL, 2016) em sua segunda versão 

apresenta, no que concerne ao componente de Artes para o Ensino Médio, sérios problemas 

quando se faz uma cópia quase direta de partes do documento ligado ao Ensino Fundamental – 

Anos Finais, apenas com a troca de algumas palavras. É lícito informar que a parte do Ensino 

Médio da BNCC ainda não foi finalizado pelo MEC. Na proposta da reforma do Ensino 

Médio há a flexibilização do currículo e as disciplinas obrigatórias (Matemática, Língua 

Portuguesa e Inglesa) ocuparão 60% do total da carga horária, com aprendizados que serão 

comuns a todos os alunos. Os 40% restantes serão optativos (“estudos e práticas” de Artes, 

Educação Física, Filosofia e Sociologia) e os alunos escolherão o itinerário que mais 

interessar. E se a escolha desses alunos nos seus itinerários formativos for o Ensino de Artes, 

em especial a Dança, uma vez que essa linguagem artística é massificada na cultura de corpo, 

como a BNCC passaria a pensar/refletir tal componente curricular nos espaços escolares? 

 

Novo/Velho Ensino Médio 

As tentativas de reformulação do currículo do Ensino Médio não são recentes. Já no 

período imediatamente após ter sido sancionada a LDB, em atendimento ao que determina seu 

artigo 26, o Conselho Nacional de Educação (CNE) deu início à produção das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para as etapas e modalidades da educação básica. Desde então, são 

várias as iniciativas de reformulação curricular do Ensino Médio. 

Somados ao disposto na Seção I do art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases para o 

currículo do Ensino Médio estão o trabalho, a ciência e a cultura como conceitos 

estruturantes, base da formação humana e da organização pedagógico-curricular e, aliado a 

essas proposições, o reconhecimento dos sujeitos, sobretudo dos jovens, como basilar na 

configuração das finalidades da última etapa da educação básica, foram  ideias centrais que 

deram sustentação conceitual, epistemológica e metodológica às trajetórias que assumiriam as 

iniciativas de reformulação do Ensino Médio de acordo com as premissas iniciais das 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Nove anos depois (Resolução CNE/CEB nº 02, de 2012), 

essas concepções são materializadas nas DCNME, em seu Artigo 5º, VIII, quando trata da 

organização dessa última etapa da educação básica: “[...] integração entre educação e as 

2477



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Acirrando os contentamentos e descontentamentos de medidas tomadas à revelia de 

quem mais interessa os rumos do Ensino Médio, os estudantes dessa etapa de ensino da 

educação básica, em setembro de 2016 por meio de Medida Provisória Nº 146 de 2016 que 

consta no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2016, substituindo projeto de Lei nº 

6840/2013 já proposto, foi  sancionada como Lei de Conversão (PVL) 34/2016 em fevereiro de 

2017 as reformas feitas no que se tem chamado de “Novo Ensino Médio” que traz diversas 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem das escolas brasileiras, apesar de diversas 

alterações no sistema educacional ainda estejam sendo analisadas e definidas para serem 

aplicadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Para um entendimento no que consistia essa medida, primeiramente, houve a 

publicação, no Diário Oficial da União, de um termo que excluía as disciplinas de Sociologia, 

Filosofia, Artes, Educação Física e Língua Espanhola do currículo escolar no Ensino Médio, 

tornando-as optativas para as escolas públicas e privadas. Após repercussão negativa a 

respeito dessa exclusão, o documento da BNCC (BRASIL, 2016) considerou que tais 

componentes curriculares integrariam os currículos escolares do Ensino Médio a partir de 

práticas retrocedendo os avanços, em especial da Arte/Dança, conquistados ao longo do 

tempo para se fazer “respeitar” esse componente curricular no espaço escolar. 

A retirada da obrigatoriedade de algumas disciplinas, não significa que elas não serão 

estudadas, posto que, as mesmas serão flexibilizadas por meio dos itinerários formativos, ou 

seja, os interessados em formações das áreas de Ciências Humanas, estudarão esses 

componentes que contemplam esse campo de conhecimento, no entanto questiona-se: por que 

e para que estudar Artes/Dança no Ensino Médio quando há uma desvalorização do 

conhecimento produzido por esse campo de ensino pelos meios que regulamentam a educação 

básica brasileira? 

Outros fatores contribuem como problemáticos para esse Novo/Velho Ensino Médio, a 

saber: aumento da carga horária e consequente tempo integral; gestão, uma vez que tal 

reforma já se inicia nesse ano de 2017; condições inferiores de infraestrutura nas escolas 

principalmente nas regiões menos favorecidas; volta a um modelo de educação tecnicista e 
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excludente já que o investimento em formação Técnica e Profissional desde o Ensino Médio 

formará os alunos com menores condições socioeconômicas diretamente para subempregos, 

posto que, a graduação possua um grande valor social; e maturidade dos adolescentes em suas 

escolhas desse campo de conhecimento tornado “práticas” criando-se, de acordo com o MEC, 

currículos generalistas. Sobre tais fatores problemáticos Iavelberg (2016, p. 38) afirma que, 

 
Qualquer reforma educacional deve refletir sobre os acertos e fracassos das 
propostas em diálogos com os gestores, professores e jovens que participam do 
cotidiano escolar [...] A baixa média das aprendizagens obtidas pelos estudantes nas 
últimas avaliações do Ensino médio não será revertida com a diminuição de 
disciplinas, como está proposto na MP746/2016, que abole o oferecimento das 
disciplinas de Artes, Filosofia, Sociologia, Educação Física. Essa medida será 
fundamental para formar um aluno acrítico, facilmente manipulável pelas regras do 
sistema produtivo. 

 

Retorna, assim, a antiga concepção do Ensino Médio como preparação para o Ensino 

Superior para uns, e formação para o trabalho para outros. Por que retroceder? Por que e para 

que um Ensino de Artes tecnicista na contemporaneidade? 

 
Pergunte sempre a cada ideia: a quem serves?2 

 

Uma listagem de objetivos sequenciados temporalmente, como está no documento da 

Base Nacional Comum Curricular, é expressão dessa dimensão regulatória e restritiva, e 

reforça a ideia de que se trata de algo que conduz a uma formação administrada, que é 

justamente o oposto do que está anunciado nos textos das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais, isto é, a possibilidade que a escola vá ao encontro de uma formação crítica e 

emancipatória. 

A Base Nacional Comum Curricular, como aponta Silva (2015), no que tange ao 

Ensino Médio, vai justamente em sentido oposto ao entendimento de que enfrentar as 

desigualdades passa por respeitar e atentar para a diferença e diversidade de todos os tipos, 

desde a condição social até as diferenças étnico-raciais, de gênero, sexo etc., além de uma 

visão limitada e restritiva de currículo implícita na ideia de uma base nacional comum como 

listagens de objetivos. Esse documento reitera as desigualdades como também poderá reforçá-

                                                 
2 Frase escrita pelo dramaturgo Bertolt Brecht. 
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las, principalmente quando imputa a Arte/Dança um lugar a margem do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. 

Se o documento final da BNCC aventar “pelo Ensino de Artes como práticas” no 

Ensino Médio, quais serão as novas propostas dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura em Dança decorrentes dos pressupostos trazidos da Base e como isso impactará a 

formação inicial de professores? Como o aluno de Ensino Médio pode ser capaz de realizar, 

com critérios, a avaliação da qualidade da arte que acessa e consome fora da escola uma vez 

que o acesso a esse conhecimento o é negado ou deixado em segundo plano pela última etapa 

da educação básica? 

Sobre a Medida Provisória que faculta o Ensino de Artes no Ensino Médio, 

associações da área como Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 

Cênicas (ABRACE), Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA) e Federação 

de Artes Educadores do Brasil (FAEB) apresentaram moções de repúdio a esta medida 

provisória por entenderem que o Ensino de Arte é um direito assegurado na última LDB.  

Sobre tal temática a ABRACE em uma das suas notas disse que a retirada do ensino de 

Arte como componente obrigatório no currículo do Ensino Médio ameaça o amplo acesso dos 

jovens brasileiros aos modos de compreender, experimentar e produzir próprios das artes que 

estão presentes no cotidiano de todos e todas.  

 
Em um mundo que demanda a inovação, a capacidade de trabalho em grupo, a 
criatividade e a invenção nos diversos setores produtivos, as artes cumprem um 
papel fundamental na formação do jovem do Ensino Médio e por isso sua 
obrigatoriedade deve ser mantida de forma a garantir seu acesso à totalidade das 
escolas, principalmente na rede pública. (http://portalabrace.org) 

 
A referida Associação acrescentou que as especificidades dessa área de ensino não 

podem ser contempladas pelos outros componentes curriculares e sua não obrigatoriedade 

representa retrocessos ao Ensino da Arte, ausência destes saberes nos currículos e redução da 

formação artístico-estética do jovem para o pleno exercício da cidadania. Nessa mesma 

direção a ANDA também manifestou moção de repúdio a MP Nº 146 de 2016. A posição da 

ANDA soma-se à compreensão apontada pelas entidades representativas das áreas de Artes e 

Educação, entendendo que a MP representa um retrocesso não somente ao Ensino das Artes 

na escola, mas, especialmente, à redução do pleno desenvolvimento do cidadão. 
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No que tange à Dança, a reforma imposta, uma vez que criada pela figura legal da 
medida provisória e sem ampla discussão democrática, interrompe o caminho de 
avanços conquistados nos últimos anos pelo campo, em termos do seu 
reconhecimento como uma das expressões autônomas das artes que necessariamente 
deve compor o processo de formação da educação básica no componente curricular 
Arte. A Lei 13.278/2016, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/1996), garantiu recentemente a inclusão das artes visuais, da 
dança, da música e do teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica, 
estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino promovam a 
formação de professores para implantar esses componentes curriculares no ensino 
infantil, fundamental e médio. A referida modificação na LDB reforça a necessidade 
da presença de profissionais com formação específica em cada uma das modalidades 
artísticas, o que somente é possível na medida em que cursos de graduação 
específicos existam e sejam mantidos de forma qualificada. (www.portalanda.org.br) 

 

Para os pesquisadores dessa associação é preciso entender e estar atento aos 

desdobramentos nefastos que decisão desta natureza, tomada sem a devida discussão 

democrática, pode atingir. 

Já a Federação de Arte Educadores do Brasil ao se posicionar sobre tal medida 

provisória diz que esta é um retrocesso e um desrespeito ao Ensino de Artes e a trajetória de 

lutas de pesquisadores e professores de Artes. Essa federação repudia veementemente tal 

medida por entender que esta foi imposta à população sem uma discussão ampla sobre tais 

posicionamentos a partir dessa medida. E acrescenta: “[...] não será revertendo as conquistas 

já alcançadas, tais como as Diretrizes do Ensino Médio, que o direito a formação integral será 

garantido a todos. Fragmentar-se essa formação constitui-se em perigoso equívoco, colocando 

em risco a integridade da educação básica”. (www.faeb.com.br ) 

Sendo a Arte um aspecto importante e constitutivo na formação dos sujeitos, como se 

pode querer vesti-la com a máscara da inutilidade nos desenhos curriculares, subtraindo sua 

obrigatoriedade como componente no Ensino Médio, e com isso perpetuando a necessidade 

histórica de advogarmos, ciclicamente, sua causa (IAVELBERG, 2017). Transformar a Arte 

enquanto componente curricular facultativo poderá aumentar consideravelmente o abismo e a 

desigualdade social entre aqueles que têm acesso ao capital cultural e aqueles que dependem 

da escola para descobrir as maravilhas da arte. Sob tal aspecto, a Arte passa a ser supérflua e o 

desejo de uma formação tecnicista e retrógrada, mais uma vez é defendido pelas políticas 

educacionais do país. Com isso, queremos finalizar dizendo que o documento produzido pelo 
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MEC não possui suficiência no que se propõe, haja vista ter negligenciado e restringido o 

Ensino de Artes tornando-o optativo no Ensino Médio e recaído na mais pragmática 

formulação de definição de listagens de conteúdos travestidos de “direitos e objetivos de 

aprendizagem” corroborando com a contraposição encontrada no site do portal MEC quando 

diz que, 
 

Um currículo sem arte significa murar a escola, isolá-la dos aspectos criativos do 
mundo. Nessa escola, os alunos aprendem sem motivação e não gostam das aulas, 
por não serem sujeitos autorais, que protagonizam suas aprendizagens e as ações da 
vida escolar; estudam para passar de ano, mas não sentem o desejo de aprender e 
não edificam a identidade de estudante, em formação permanente, ao longo da vida. 
(http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361) 

 

Destarte, ajuizar o Ensino de Arte no currículo do Ensino Médio como produção de 

conhecimento, de significações e de produção de sentidos, implica pensar em relações, em 

coletividades e, acima de tudo, em concepções que se apoiem nas ações, nas laboriosidades e 

na sociabilidade. 
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O RETORNO DO PROFESSOR À PRÁTICA DOCENTE APÓS O 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ESTADO 

DO PARANÁ 
 

Renata Raquel Bini1 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
O presente artigo tem origem em pesquisa desenvolvida em 2016, investigando o retorno dos 
professores de arte da rede pública de ensino do Estado do Paraná que participaram do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) à escola, com intuito de levantar indicativos sobre a relação: 
expectativa e choque com a realidade destes professores, ao retornarem ao ambiente escolar, bem 
como, o impacto da referida formação continuada no Ensino da Arte; das dificuldades e 
enfrentamentos para a ocorrência de mudanças concretas no ensino. A perspectiva defendida é a de 
que, a falta de reformulação da estrutura escolar é uma forma de impedimento de que professores PDE 
se mantenham pesquisadores e modifiquem sua prática, e deem continuidade à sua contínua formação, 
se compreendendo como profissionais em constante desenvolvimento. Para tanto, o artigo discorre 
sobre o histórico e diferentes conceitos da formação continuada baseado em autores como Imbernón 
(2009;2011), Libâneo (2003) e Candau (1996), sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Paraná, a teoria do mal-estar docente apoiado em autores como Esteve (1999) e Jesus (1998) e por fim 
o relato dos agentes participantes, proveniente das respostas de um questionário enviado aos 
professores de arte participantes do PDE entre o ano de 2008 a 2010.  
Palavras-chave: Formação continuada. Ensino de arte. Escola. 

Introdução 

A formação do professor que está em exercício na Rede Pública é uma questão muito 

debatida pelas políticas públicas. Discutida por ser a formação uma maneira de melhoria do 

ensino e pelas divergências de concepções de seu funcionamento. Para tanto, no Estado do 

Paraná, foi criado o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, como parte da 

reformulação das políticas públicas do Estado no governo de Roberto Requião de Mello e 

Silva no ano de 2005. 

O PDE/PR é uma política pública de Estado da Secretária de Estado da Educação do 

Paraná e tem por objetivo motivar professores da rede pública a reatarem o vínculo com o 

estudo formalizado pela Universidade e, com esse apoio formal e recursos teórico-

metodológicos alcançar melhoria de sua prática pedagógica. Os professores que podem 

                                                 
1 Graduada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Paraná/UNESPAR.  
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participar do PDE são aqueles que se encontram no nível II, na classe de 8 a 11, na tabela de 

vencimentos do plano de carreira do magistério, do Estado do Paraná, portanto, somente os 

professores que fazem parte do Quadro Próprio do Magistério (QPM). 

O Programa proporciona ao professor afastamento integral das salas de aula durante 1 

(um) ano, período no qual o professor frequenta aulas e de 75% no segundo e último ano de 

duração. Nesse primeiro ano de afastamento, o Programa tem a intenção de fazer com que o 

professor tenha contato com a academia, por meio dos cursos, período em que retomaria os 

estudos, se aprofundaria na teoria de embasamento do trabalho que virá a realizar em sala de 

aula, tendo ainda de produzir o material didático-pedagógico relativo à sua pesquisa. No 

segundo ano, o professor PDE aplica seu projeto na escola, divulga seu trabalho, por meio do 

GTR - Grupo de Trabalho em Rede, do qual participam professores interessados no tema. O 

trabalho considerado como a conclusão do Programa se dá via artigo acadêmico como 

resultado de sua pesquisa e estudos o qual é disponibilizado no Portal Dia-a-Dia Educação, 

site oficial da secretaria estadual da educação.  

Se durante o PDE o professor seria destacado como responsável por modificações no 

ensino, há de se indagar se, em seu retorno à escola, há recursos que possibilitem a 

concretização dos ideais dispostos no Programa. O professor tem a escola como sua segunda 

casa, e depende dela para efetivar seu desenvolvimento profissional, possibilitando, mudanças 

reais no ensino. Mas de que forma ele é recebido? Como suas expectativas, e do PDE, são 

atendidas pela escola?  Como a escola recebe esse professor renovado pelo estudo? 

O quanto desse retorno da professora/professor PDE permanece idealizado? Esse ideal 

corresponde à vida real, ou ele serve de fachada que encobre outra realidade? O PDE ao 

transformar o professor sem transformar a escola faz com que o investimento no docente não 

se transforme em nada mais do que nova acomodação? A escola está realmente preparada 

para receber esse professor remodelado?  

A falta de estrutura na escola pode se tornar um impedimento na mudança da prática 

do Ensino de Artes e minar o empenho do professor de se manter pesquisador, além de 

contribuir para o chamado Mal-estar docente? 
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Formação continuada: breve histórico e diferentes conceitos 

O discurso sobre formação continuada emerge intencionando a adequação do 

professorado aos tempos atuais, adaptando-se às novas tecnologias e mudanças da sociedade. 

Porém há décadas a formação de professores e professoras foi baseada em princípios 

tecnicistas e uniformes da maneira de ensinar. Tais ideias provocam até hoje modelos de 

treinamento de professores, longe de se caracterizar como formação nos ideários 

contemporâneos. Conforme Francisco Imbernón (2011, p. 21): 

 

A meu ver, o professor e as condições de trabalho em que exerce sua 
profissão são o núcleo fundamental da inovação nas instituições educativas; 
mas talvez o problema não esteja apenas nos sujeitos docentes, e sim nos 
processos políticos, sociais e educativos.       
 

As últimas décadas do século XX foram marcadas por um complexo aglomerado de 

mudanças nas condições históricas tanto de natureza social quanto cultural, científica e 

educacional indicando a transição da sociedade moderna para a chamada pós-modernidade no 

campo da educação. Tal mudança foi evidenciada pela intensificação das economias 

capitalistas, chamada globalização que interferiu e continua a interferir tanto na questão dos 

mercados financeiros, à produção de mercadorias e serviços quanto e principalmente, na 

expansão vertiginosa de informações via novas tecnologias. A globalização trouxe mudanças 

significativas obrigando todos a conviver com novas tendências e procurar modos de 

adaptação ao novo sistema (DALE, 2004). Isso recai sobre as políticas governamentais 

forçando ao atendimento da demanda.  

Para as autoras Silva e Frade (1997) três grandes momentos políticos no Brasil 

influenciaram a formação dos professores nas últimas décadas, são eles: a ditadura militar, O 

movimento de redemocratização da sociedade e os movimentos de globalização da economia.  

Na década de 1970 estava sendo implantada a LDB de nº 5692/71 e, atendendo aos 

objetivos das políticas e da legislação educacional vigentes - período da ditadura militar - os 

cursos procuravam iniciar o professorado ao sistema tecnicista, conforme Saviani (1995, p. 

23), ocorreu "a partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios da 

racionalidade, eficiência e produtividade, pedagogia que advoga a reordenação do processo 

educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional". De acordo com Silva e Frade (1997, 
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p. 33) a formação docente nessa década foi caracterizada pelo "princípio da racionalidade 

técnica, da hierarquização de funções, da burocratização da escola". 

Já na década de 1980, esgotando-se o regime militar, o país vivia um momento de luta 

pela redemocratização da sociedade e logo, da educação. Originaram-se movimentos de 

renovação pedagógica e pensado para um professor "mais voltado para a dimensão política da 

prática docente" (SILVIA; FRADE, 1997, p. 33). 

Esse processo de redemocratização sofreu influência das teorias Crítico-

Reprodutivistas que "ao apontarem a escola como aparelho ideológico do estado, portanto, 

reprodutora da ideologia dominante, indicam a necessidade de atuação do professor em outros 

espaços como os sindicatos ou partidos políticos para lutar pela transformação social." 

(ZIBETTI, 1999, p. 9). 

Na década de 1990, num contexto globalizado, a educação passou a ser essencial para 

que os indivíduos se adaptem a um mundo em que a comunicação e a tecnologia interferiam 

direta e indiretamente em suas vidas. As propagações dos ideais neoliberais ocasionaram 

mudanças no papel do Estado diante da sociedade para que pudesse se enquadrar no perfil 

capitalista advindo do império da globalização que determinou novos rumos na esfera da 

educação. 

Nas últimas décadas as reformas educacionais e transformações sociais intensificaram 

as exigências em relação à formação tanto inicial quanto continuada do professorado. 

Redimensionar as instâncias da formação humana, do ensino e da pesquisa faz-se necessário 

e, de acordo com Côelho (2006, p. 47) o mais importante no contexto atual "não é aprender a 

viver no mundo tecnológico e, sim, a compreensão desse mundo nas suas amplas esferas que 

permeiam a existência humana nas dimensões individuais e coletiva".  

Ao longo do tempo vários termos foram empregados para referir-se à formação 

continuada, dentre eles: capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem, treinamento, educação 

permanente e outros. Cada um desses termos traz conceitos e ideias datadas de um 

determinado tempo, pois refletiram uma concepção de sociedade, educação, professor, aluno, 

teoria de ensino-aprendizagem marcadas pelo tempo vigente de acordo com os interesses 

econômicos e políticos. Fusari (1992, p. 13) argumenta que "as relações entre a educação 

escolar e a sociedade, em diferentes momentos históricos, foram determinando o papel que a 
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educação escolar deveria cumprir, de acordo com os interesses econômico-políticos 

dominantes em diferentes momentos".  

A concepção mais clássica de formação continuada de professores se mantem 

recorrente até os dias atuais diz respeito à reciclagem, ou seja, na atualização da formação 

inicialmente recebida, "refazer o ciclo", outras possibilidades que adentram essa perspectiva é 

a de participação em cursos, simpósios, entre outros. 

Candau (1996) pauta que nos últimos anos têm-se reagido às concepções e estruturas 

clássicas do que seria a formação continuada. De acordo com a autora três teses demonstram 

os eixos e investimentos na formação continuada que diferem da concepção clássica. Seriam 

eles: 1) o lócus da formação a ser privilegiado é a escola, onde se espera que as práticas 

aconteçam e teçam modificações na educação; 2) todo o processo de formação continuada 

deve levar em conta o saber e a valorização do docente; 3) para que a formação continuada se 

desenvolva há de se entender as diferenças advindas das etapas que cada professor e 

professora cursou, ou seja, levando em conta toda experiência dos envolvidos, tendendo a 

compreender que é impossível criar situações de formação homogêneas e padronizadas. A 

referida autora segue com o argumento de que "considerar a escola como lócus de formação 

continuada passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de 

formação continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de 

professores". (1996, p. 144). 

Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 388-389) formação continuada refere-

se a: 

 
a) ações de formação durante a jornada de trabalho-ajuda a professores 
iniciantes, participação no projeto pedagógico das escolas, reuniões de 
trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos de 
atualização, estudos de caso, conselhos de classe, programas de educação a 
distância, etc.; b) ações de formação fora da jornada de trabalho – cursos, 
encontros e palestras promovidos pelas Secretarias de Educação ou por uma 
rede de escolas. A formação continuada é a garantia do desenvolvimento 
profissional permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da 
discussão e da confrontação das experiências dos professores. É 
responsabilidade da instituição, mas também do próprio professor. O 
desenvolvimento pessoal requer que o professor tome para si a 
responsabilidade com a própria formação, no contexto da instituição escolar.
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Entendemos que o enfoque da formação continuada é de nível tanto individual quanto 

coletivo para que haja o desenvolvimento profissional permanente do docente, ou seja, 

dependente de todos os fatores que englobam o sistema da educação, como o professorado, as 

instituições escolares, os projetos educacionais, os agentes escolares e o próprio Governo e 

suas ações no campo. 

 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 

 

Solidificado a partir da Constituição Federal de 1988, na LDBN nº 9394/96 e no PNE 

Lei nº 10.172/2001 o Programa de Desenvolvimento Educacional foi idealizado no período da 

elaboração do Plano de Carreira do Magistério, por meio da Lei Complementar nº 103/04 e 

implementado, no início, pelo Decreto 4.482, de 14 de março de 2005. Em 2010, quando 

passou a ser regulamentado pela Lei Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010 seguindo 

os princípios da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED e em consenso com 

representantes do Sindicato dos Professores Estaduais do Paraná.  

De acordo com o Documento Síntese do programa, da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná o PDE é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/SETI, Secretaria Estadual de Educação/SEED e as 

Instituições de Ensino Superior/IES públicas do estado do Paraná, tendo como base o 

continuun do aperfeiçoamento na formação de professores e professoras no espaço escolar 

com a articulação entre Educação Básica e Ensino Superior.  

A metodologia que compõe o PDE/PR se apresenta em ações e princípios políticos-

pedagógicos que norteiam o Programa. Essa estrutura chamada Plano Integrado de Formação 

Continuada PDE se divide em 3 (três) grandes eixos: atividades de integração teórico-

práticas; atividades de aprofundamento teórico; e atividades didático-pedagógicas com 

suporte tecnológico. 

As linhas de estudo vigentes em Arte, são: Tecnologia e suas linguagens no ensino de 

Arte; Dimensão histórica e os Fundamentos Teórico-Metodológicos do ensino de Arte no 

Brasil; Diálogos curriculares com a diversidade; Arte, Cultura e Sociedade e as diversas 
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teorias da Arte que estabelecem referências sobre a sua função social, e por fim Arte na 

América Latina e Arte Contemporânea.      

 

O mal-estar docente 

 

Sabemos que falta de ânimo e de outros tantos elementos fundamentais para um bom 

convívio no ambiente escolar é um dos fatores que permeiam a vida de muitos outros 

profissionais da educação. Essa alegação faz com que possamos aliar às investigações do 

chamado mal-estar docente que vem sendo trabalhada desde 1970. De acordo com o Doutor 

em Ciências da Educação, o espanhol José Manuel Esteve (1999, p. 25) essa expressão é 

utilizada para "descrever os efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a 

personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que se 

exerce a docência". 

O português Saul Neves de Jesus (1998) compreende que o conceito Mal-estar docente 

é influenciado por fatores de ordem sociopolíticas, pessoais e da formação profissional. O 

autor reconhece que mudanças sociais que ocorreram, principalmente na segunda metade do 

século XX influenciaram diretamente a educação e ajudaram na desvalorização do papel do 

professor. Exemplos dessas mudanças seriam: a era da informação onde a tecnologia 

assumiu grande influência no ensino; a democratização do ensino que aumentou o número 

de alunos quando a escola passou a ser obrigatória, porém sem que houvesse formação 

docente que correspondesse a tais necessidades fazendo com que muitos entrassem ao sistema 

educacional sem o mínimo de identificação com a profissão; novas exigências que a 

sociedade transferiu para a educação escolar fazendo com que o professorado assumisse 

funções antes de obrigação dos familiares, além de se responsabilizar por inúmeras atividades 

como reuniões, preparação de aulas, avaliação, dentre outras e também a obrigação de 

adquirir constantemente novos métodos de ensino; a falta de materiais, ou seja, poucos 

recursos físicos e materiais, falta de investimento no docente além da superlotação das salas 

de aulas; e por fim o salário que reflete no status da profissão docente haja vista que outras 

profissões com menor ou igual nível de formação costumam ganhar mais do que o professor. 

(JESUS, 1998).         
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Esteve (1999) apud Picado (2009) compartilha das ideias de Jesus (1998) e aponta 

indicadores do mal-estar docente secundários que seriam: 

Modificação do papel do professor (por exemplo as novas funções 
decorrentes da burocratização da profissão) e dos agentes tradicionais de 
socialização (por exemplo a transferência dos papéis educativos da família 
para a escola); Função do docente (contestação e contradições); Fragilização 
social da imagem do professor. (ESTEVE, apud PICADO, 2009, p. 3-4). 
 

Como fatores principais são apontados: "debilidade dos recursos materiais e condições 

de trabalho face às necessidades educativas; violências nas instituições escolares; 

esgotamento docente e a acumulação de exigências sobre o professor." (ESTEVE, apud 

PICADO, 2009, P. 35). 

 

O retorno dos professores de arte do PDE à escola  

 

Entendemos da necessidade que há de revisar criticamente os processos de formação 

continuada do professor para que melhorem seus conteúdos e que proporcionem 

conhecimento ativo e atento as carências da educação de modo a permitir uma formação 

permanente e em constante renovação. De acordo com Imbérnon (2011, p. 76) “É preciso 

revisar criticamente os conteúdos e os processos da formação permanente do professor para 

que gerem um conhecimento profissional ativo e não passivo, e não dependente de um 

conhecimento externo nem subordinado a ele. ” (p. 76) 

Os relatos que serão apresentados e analisados são frutos da pesquisa por meio de um 

questionário enviado no ano de 2016 a professores de arte do Núcleo Regional de Educação 

de Curitiba que cursaram o PDE de 2008 a 20102 e foram orientados por professores da 

Unespar/Faculdade de Artes do Paraná. Uma das perguntas do questionário inquiria o retorno 

à escola, a aplicabilidade do projeto, se houve algum conflito no retorno, se houve por parte 

da equipe pedagógica alguma consideração, se permanece utilizando o que desenvolveu no 

PDE em sala ou mesmo se o comprometimento com a educação mudou, é nesse momento que 

se instaura certa dicotomia. Sobre a organização e estrutura escolar duas professoras 

comentam: 

                                                 
2 Os pseudônimos foram escolhidos pelos professores respondentes.  
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Lá na escola falta muito professor, a equipe pedagógica, eles ficam todos 
voltados a ficar tapando buraco desses professores que faltam, então nem é 
muito desinteresse da parte deles, é porque a escola não tem estrutura, eles 
não têm nada desse tempo para poder ir assistir ou te dar... Olha: não tem 
nada, nada, a gente não consegue. (Professora Luciana)     

   
O dia-a-dia nas escolas são tensos, quase que totalmente voltados a questões 
de brigas, indisciplina de alunos e falta de professores. Desânimo e doenças 
inerentes à falta de estímulo. Muitas atribuições aos professores, relatórios, 
reuniões, burocracia em excesso. (Professora Maia) 

    
O professor, portanto, acaba por ficar em segundo plano devido ao acúmulo de 

obrigações que os envolvidos na escola têm para cumprir. Para Esteve (1999) a formação 

permanente do professor deve incluir os problemas sociais e pessoais que envolvem o 

magistério, segundo o autor 

 
A formação permanente dos professores deve supor a constante 
disponibilidade de uma rede de comunicação, que não deve reduzir-se ao 
âmbito dos conteúdos acadêmicos, mas, além disso, incluir também os 
problemas metodológicos, organizacionais, pessoais, sociais que, 
continuamente misturam-se às situações do magistério. (p. 142) 

 

O professorado acaba por manter diálogo com os outros apenas quando os assuntos 

são de cunho burocrático, fortalecendo o individualismo e o isolamento e indo na contramão 

de um modo de se pensar a escola como ambiente coletivo, reflexivo e colaborativo. De 

acordo com Imbernón (2009) isso ocorre devido às estruturas organizativas escolares que não 

foram concebidas para favorecer um trabalho que visasse a colaboração entre os pares, já que 

foram criadas em outra época e com outra forma de pensar a educação. Para o autor: 

 
As aulas foram idealizadas como células, os agrupamentos homogêneos sob 
critérios não coerentes, a hierarquização profissional dentro das instituições 
que mais do que montar estruturas de participação, torna-se de decisão, a 
crescente especialização entre o professorado e a divisão do ensino (ciclos, 
etapas, níveis, cursos, etc.) reprimem e impedem uma forma conjunta de 
trabalhar. Pelo contrário, a manutenção dessas situações e estruturas legitima 
e facilita a continuidade do trabalho de um modo isolado, no qual o 
professorado não necessita tratar com os outros, exceto nos processos 
burocráticos. Não existe diálogo sobre o que ocorre e o intercâmbio é 
fictício. (2009, p. 65)   
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Entendemos que o pensar, o sentir, a voz de cada professor são elementos essenciais 

na sua identidade profissional, na forma como se relaciona com os outros e promove sua ação 

educativa. 

O professor que escolheu o pseudônimo, Arte e Patrimônio, também comentou sobre a 

realidade das escolas: "A realidade verdadeira de nossas escolas, continuam do mesmo 

tamanho como foram edificadas, pouco apoio em relação a repasse para melhorias, muitos 

materiais estão sucateados, e sem profissional para reparos técnicos." Professor Mau, escreveu 

"A falta de materiais básicos para a atividade de arte está tornando a disciplina desenho e 

papel". 

A estrutura seria fundamental como crédito de confiança e valorização ao 
professor, e para despertar o interesse do aluno. Chorei muito, senti-me 
frustrada, não me conformava. Pois eu me esforcei tanto, fiquei cheia de 
esperança para motivar os alunos. Um retorno que me trouxe muita decepção 
e tristeza. Fui ao computador chorando e escrevi a Ouvidoria que era 
necessário sim capacitar o professor, mas a estrutura da escola também 
precisa mudança. Óbvio, não tive resposta. Seria fundamental os recursos, 
pois deve haver um espaço específico para aulas de artes e materiais, o 
mínimo, como lápis de cor. (Professora Maia) 

 

Imbernón (2009), apesar de não falar do ensino da arte especificamente, corrobora 

com a opinião da professora. Para ele o contexto tem que mudar juntamente com o professor. 

Se isso não acontece, a inovação também não. Segundo o autor “o contexto pode 

impossibilitar a aplicação na inovação ou mesmo recluir-se em seu microcontexto, não 

repercutindo na inovação mais institucional. ” (2009, p. 53) 

O professorado de arte deve conceber, além do aperfeiçoamento de sua formação e de 

seus alunos, um benefício profissional contando com seus pares em um trabalho coletivo, haja 

vista que são eles "em primeira e última instância, os executores das propostas educativas, os 

que exercem sua profissão em escolar concretas, inseridas em territórios com necessidades e 

problemáticas específicas". (Imbernón, 2009, p. 23). 

Nóvoa (1992) afirma a importância da formação do professor para um bom 

desempenho social da escola, mas também que essa (as organizações escolares) deve se 

reformular para que ocorram mudanças educacionais. Conforme o autor: “A mudança 

educacional depende dos professores e da sua formação. Depende também da transformação 
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das práticas na sala de aula e da mudança das organizações escolares e do seu 

funcionamento." (1992, p. 27) 

 

Considerações finais 

 

Levando em conta as "vozes" do professorado de arte da amostra da pesquisa podemos 

entender que a dificuldade se encontra numa problemática da escola e do ensino brasileiro. 

São muito afazeres, falta de professores, e principalmente falta de mudança nesse cenário que 

propicie efetivas mudanças dos que retornam à velha rotina. Não há, de acordo com as 

respostas, como proporcionar a todos os que fazem parte da instituição modificações 

apreendidas no Programa. São fatores que podem minar o ensino de Artes dada a falta, ou 

nesse caso, o descaso com a disciplina. Se faltam materiais básicos, se a preocupação de toda 

a equipe deve ser estendida aos problemas mais corriqueiros dada a falta de investimentos em 

profissionais e mesmo às mudanças que serviram para que, cada vez, a obrigação de uma boa 

educação se atrelasse única e exclusivamente à escola como que o ensino se modificará?  

Historicamente, o ensino de arte nunca foi protagonista na escola. Sempre esteve a 

reboque de demandas políticas econômicas e culturais que dificilmente possibilitaram que se 

estabelecesse como conhecimento importante e significativo. O PDE contribuiria para que 

esse equívoco fosse desfeito, mesmo que vagarosamente, porém de nada adianta se o local 

onde isto deve ocorrer é na escola, onde nada se modifica.   

As políticas voltadas à melhoria da educação serão viáveis a partir do momento que os 

esforços se concentrarem em transformar juntamente dos docentes a instituição escolar.   
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Resumo 
Este artigo aborda o trabalho do arte-educador com enfoque na subjetividade dos indivíduos professor 
e aluno — suas relações, comportamentos e manifestações inconscientes. Os motivos que 
impulsionam a pesquisa decorrem das inquietações e questionamentos oriundos da minha experiência 
como arte-educadora em escolas públicas de Campo Grande, MS. Dado meu interesse em 
compreender melhor o sujeito dentro do contexto das aulas de Arte, identifico na Psicanálise relevante 
subsídio teórico. Os estudos em Psicanálise voltados para Educação são uma das bases desta pesquisa 
bibliográfica que também contempla minha inscrição como sujeito autoral. A fim de pensar o ensino 
de Arte do ponto de vista do indivíduo (professor e aluno) e sua psique, recorro aos conceitos 
psicanalíticos de aparelho psíquico, consciente, inconsciente e desejo. Dentre os inúmeros autores 
utilizados nesta pesquisa destaco Ana Mae Barbosa, Duarte Júnior, Elisabeth Roudinesco, Fabio 
Herrmann, Leandro de Lajonquière e Maria Cristina Kupfer, que têm abordagens situadas nos campos 
da Arte, Educação e Psicanálise. As discussões apresentadas a seguir estão diretamente ligadas ao 
                                                 
1 Para uma melhor compreensão deste trabalho, cabe aqui uma nota: tendo em vista que quando se fala do 
trabalho do arte-educador estão em inscrição práticas docentes e o relacionamento de professores com alunos e 
mesmo com a sociedade escolar; que metodologias e didáticas do trabalho docente também podem estar 
circunscritas em discussões dessa temática; e igualmente é de reconhecimento da grande maioria das pessoas 
envolvidas nos processos de Formação de Professores, Trabalhos Docentes, Ensino de Arte, Pesquisa de Arte e 
Produção em Arte que o indivíduo Arte-Educador está, em tempos do agora-político, inscrito em um lugar 
bastante instável. Nesta ordem posta, diferente da ideia de mais uma vez discutir essas problemáticas tradicionais 
apontadas no trabalho do arte-educador contemporâneo – como as centenas de trabalhos que já realizam, e que 
ainda têm lugar disponível para tal, mas que não apresentaram alterações significativas a respeito, pois ainda 
tratam a Arte-Educação muitas vezes de lugares óbvios – a discussão aqui se estabelece em priorizar aspectos 
psicanalíticos que contribuam significativamente ao trabalho do arte-educador na prática laboral diária, não ao 
contrário. Portanto, entende-se que a abordagem mais ampla da Psicanálise (bibliográfica, experiencial e 
discursiva) como campo do saber fez-se mais necessária até aqui, até porque neste momento da pesquisa que está 
em fase de tomar novos rumos para prolongar seus desdobramentos (que daí sim será tomada de discussões mais 
contemporâneas sobre o fazer do arte-educador), exatamente porque são com contribuições desta que 
pretendemos dar melhores desdobramentos às problemáticas da Arte-Educação já tão (re)conhecidas pela grande 
maioria das pessoas; inclusive para aqueles leigos em relação à área. 
2 Este trabalho é fruto do meu TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – do Curso de Artes Cênicas e Dança da 
UEMS defendido em Dezembro de 2016. 
3 Graduada em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Arte-Educadora em 
atuação em escolas das Redes Pública e Privada da cidade de Campo Grande, MS. Atualmente cursando 
disciplinas como aluna-especial no PROFEDUC-UEMS. E-mail: nataligaiao@yahoo.com.br. 
4 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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trabalho do arte-educador. As reflexões que se constroem no texto instigam o professor a refletir sobre 
seu trabalho, suas atitudes e modos de se relacionar com o aluno, bem como buscar alternativas para 
enfrentar as demandas e desafios da profissão docente. O conhecimento em profundidade do sujeito 
(aluno) possibilita ao professor o desenvolvimento de sua responsabilidade profissional e maturidade 
afetiva. Ao pensar em seu trabalho no contato com o aluno para além das convenções metodológicas 
disciplinares (im)postas pela Educação tradicional, o professor amplia sua percepção acerca da 
docência e tem a possibilidade de assumi-la com todas as suas demandas e contradições. 
Palavras-chave: Ensino de Arte. Formação Docente. Psicanálise. 

Introdução 

 
Espera-se que, munido dessas informações, o professor possa pensar, 
identificar-se; que possa, como um canibal, “arrancar pedaços” dessas 
ideias e atribuir-lhes outros sentidos; que possa digeri-las a seu modo 
e com elas alimentar o seu fazer diário na sala de aula (KUPFER, 
1989, s/n). 
 
 

Em meu trabalho como arte-educadora da educação básica, sempre dediquei atenção 

especial para as questões relacionadas ao comportamento e reações do indivíduo. Interessa-

me observar o aluno, perceber seu comportamento, suas reações diante de diversas situações 

no ambiente escolar e como ele se relaciona com o professor. Por outro lado, me preocupo 

com a maneira como o professor percebe e lida com a realidade escolar, com o aluno e os 

desafios de sua prática. Portanto, o que o comportamento do aluno provoca no professor? 

Como as inúmeras situações em sala de aula atravessam — subjetivamente — o professor? 

Dúvidas e inquietações surgem a cada aula e me impulsionam a pesquisar, tentar compreender 

e elaborar caminhos pedagógicos mais adequados à realidade em que me encontro e aos 

alunos com quem trabalho. As explicações que busco retratam minha preocupação em 

construir uma prática docente cada vez mais consciente, responsável e transformadora. 

Dado meu interesse em compreender melhor o sujeito — neste caso, o professor e o 

aluno — no/do contexto das aulas de Arte, identifico na Psicanálise5 relevante subsídio 

teórico. A Psicanálise é uma ciência que estuda os fenômenos humanos, que interpreta o 

funcionamento da mente (sobretudo o inconsciente), “que busca penetrar na dimensão 

                                                 
5 Sobre o termo “psicanálise”, o psicanalista Fábio Herrmann detalha: “como Freud mesmo escreveu, o termo 
“psicanálise” tem três sentidos: é o método interpretativo, mas significa também uma forma de tratamento 
psicológico (ou psicoterapia analítica) e é igualmente o nome do conhecimento que o método produz (ou teoria 
psicanalítica)” (1999, p. 24). O método e a ciência como um todo são grafados com inicial maiúscula 
(Psicanálise) e a terapia ou análise é grafada com inicial minúscula (psicanálise). 
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profunda do psiquismo humano para conhecê-lo” (SHIRAHIGE; HIGA, 2004, p. 13). A 

Psicanálise possui relevantes estudos sobre o indivíduo e por isso é utilizada nesta pesquisa, 

que aborda algumas questões subjetivas presentes em minha experiência como arte-educadora 

no contato com o aluno. 

O estudo específico da teoria psicanalítica se deu pela leitura de autores como 

Elisabeth Roudinesco, Fabio Herrmann e Garcia-Roza. Os estudos em Psicanálise voltados 

para Educação6 são uma das bases da presente pesquisa bibliográfica e as ideias dos autores 

Leandro de Lajonquière, Maria Cristina Kupfer e Regina Lúcia Sucupira Pedroza subsidiam 

as discussões. Para tratar das especificidades do ensino de Arte, valho-me das reflexões de 

Ana Mae Barbosa, Duarte Júnior e Célia Maria de Castro Almeida.  

Embora a pesquisa seja essencialmente bibliográfica, ao incluir nela meus relatos e 

percepções da experiência como arte-educadora, valorizo a importância da minha inscrição 

como sujeito autoral e produtor de conhecimento. Ao trazer minhas impressões e saberes 

constituídos ao longo da vida (social e acadêmica), relacionando-os às novas experiências 

profissionais e estudos em Psicanálise, tenho a possibilidade de conjugar conhecimentos de 

diversas áreas e produzir novos saberes.  

A fim de pensar o ensino de Arte do ponto de vista do indivíduo (professor e aluno) e 

sua psique, recorro aos conceitos psicanalíticos de aparelho psíquico, consciente, 

inconsciente e desejo. As discussões apresentadas nesta pesquisa estão diretamente ligadas ao 

trabalho do arte-educador, pois abordam questões relativas à sua prática docente. As ideias 

que se constroem no texto instigam o professor a refletir sobre seu trabalho, atitudes e modos 

de se relacionar com o aluno, bem como buscar alternativas para lidar com as demandas e 

desafios da profissão. O conhecimento em profundidade do sujeito possibilita ao professor o 

desenvolvimento de sua responsabilidade profissional e maturidade afetiva. Ao pensar em seu 

trabalho no contato com o aluno para além das convenções metodológicas disciplinares 

(im)postas pela Educação tradicional, o professor amplia sua percepção acerca da docência e 

tem a possibilidade de assumi-la com todas as suas demandas e contradições. 

                                                 
6 Vale esclarecer que, por abordar os estudos psicanalíticos voltados para Educação, a pesquisa não prioriza os 
textos escritos diretamente por Sigmund Freud (médico e pesquisador que estruturou a Psicanálise ao longo de 
sua vida), mas recorremos àqueles elaborados por psicanalistas e estudiosos voltados para área da Educação. 
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Estrutura psíquica do indivíduo: consciente, inconsciente e desejo 

É o momento da aula de Arte: plano de aula elaborado, conteúdo estruturado, 

objetivos definidos. O caminho didático está posto, os procedimentos metodológicos parecem 

adequados para contemplar o que fora planejado. Tudo parece sob controle e estável, para o 

professor, mas este cenário muda drasticamente com a presença do aluno, sujeito que observa, 

pensa, sente, deseja, transforma. O professor é colocado diante de um imenso desafio que 

envolve vontade, necessidade, expectativa, idealização e realidade. O que era para ser uma 

aula com começo, meio e fim bem definidos, torna-se uma inquietante experiência para o 

professor no contato com o aluno e sua subjetividade (o que deseja, o que ele sente, seus 

conflitos, medos e impulsos). O planejamento do professor, suas intenções didáticas e 

sensações são influenciadas pela presença do aluno com seu comportamento e vontades. A 

realização das atividades preparadas é modificada quando o professor se depara com o aluno, 

sujeito real que se difere daquele sujeito, por vezes, idealizado pelo professor e pela 

Educação: sujeito obediente, passivo, previsível e agradável. 

A forma como o professor percebe o aluno transforma e modifica sua prática. 

Conhecer o sujeito para além das aparências torna-se essencial para a compreensão das 

situações que ocorrem em sala de aula. Um olhar superficial do professor para o sujeito 

(aluno) leva à tomada de atitudes rasas diante de questões tão profundas, que envolvem a 

subjetividade presente no âmbito escolar. Entender o indivíduo em profundidade é 

(re)conhecer seu comportamento, sentimentos e percepções.  

Ao pensar no indivíduo a partir de seu psiquismo7, entendemos que ele é único e 

singular. Faz necessário conhecer a estrutura psíquica que compõe o indivíduo, esteja ele na 

figura de professor ou de aluno. A ideia de aparelho psíquico estruturada inicialmente por 

Sigmund Freud como um modelo explicativo para tratar do psiquismo e seus processos, nos 

ajuda a compreender melhor o indivíduo a partir de suas características psicológicas relativas 

à mente e processos que definem sua personalidade. De acordo com a teoria psicanálise, o 

                                                 
7 Relativo à psique humana, aos processos mentais, seus fenômenos e procedimentos; as características 
psicológicas de um indivíduo, que incluem a personalidade, sentimentos, pensamentos e comportamentos. 
LEVY, Edna G. Disponível em: <http://sandplay.jogodeareia.com.br/psicologia-analitica/psique/> Acesso em: 
02 nov. 2016. 
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indivíduo é dividido em duas formas de funcionamento, a consciente e a inconsciente, em que 

prepondera esta última (TOREZAN; AGUIAR, 2011). 

Por consciente entende-se todo conteúdo mental que o indivíduo conhece e percebe, 

como sua compreensão objetiva de mundo, as lembranças e sonhos. Tudo que o indivíduo 

percebe é consciência (HERRMANN, 1999). As autoras Shirahige e Higa esclarecem que 

“um conteúdo mental para ter acesso à consciência precisa ser um acontecimento perceptível” 

(2004, p. 20). Sendo assim, o que não é percebido ou conhecido pelo indivíduo não é 

consciente, mas sim inconsciente.  

Conforme definem Roudinesco e Plon no Dicionário de Psicanálise, “o inconsciente é 

um lugar desconhecido pela consciência: uma “outra cena” [...] mas que se revela a ela 

através dos sonhos, dos lapsos, dos jogos de palavras, dos atos falhos etc” (1998, p. 375). Os 

acontecimentos psíquicos são determinados pela lógica do inconsciente. Porém, 
 

[...] isso implica dizer que o inconsciente não é o caos, o mistério, o ilógico, e que as 
formações do inconsciente – sonhos, chistes, lapsos e atos falhos, apontados na 
teoria freudiana como formas metafóricas de manifestação do inconsciente – 
indicam, mais uma vez, a existência de um sujeito não unificado (TOREZAN; 
AGUIAR, 2011, p. 531-532). 
 
 

O inconsciente é definido por Shirahige e Higa como sendo “o lugar teórico dos 

impulsos instintivos ou pulsões e das representações reprimidas8 ou daquelas que nunca 

puderam chegar à consciência” (2004, p. 20).  

De acordo com Torezan e Aguiar, o pesquisador Sigmund Freud interpretou o 

inconsciente como sendo: 

 
[...] uma instância psíquica marcada por uma particular maneira de operar, regulado 
por leis diferentes daquelas ordenadoras da consciência. Além de ser caracterizado 
como um sistema com lógica própria e, via de regra, adversa à da consciência, o 
inconsciente, para Freud, é o que genuinamente constitui a subjetividade, e não 
apenas um indesejável detalhe da mesma (2011, p. 531). 
 
 

                                                 
8 “Na psicanálise, reprimir é um ato psíquico que objetiva suprimir da consciência um afeto ou ideia cujo 
conteúdo é desagradável” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 659). As forças ou impulsos instintivos contrários 
às regras da sociedade (como perversão e agressão) são censurados e por isso, proibidos de chegarem à 
consciência, não podendo ser representados por esta (SHIRAHIGE; HIGA, 2004). 
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O inconsciente é uma estrutura particular e determinante da subjetividade. E esta é 

primordialmente orientada pelo inconsciente (TOREZAN; AGUIAR, 2011).  

A partir do entendimento inicial sobre o inconsciente, podemos conhecer o desejo que 

nele habita e impulsiona as ações do indivíduo. Elisabeth Roudinesco define desejo como 

sendo “a propensão, o anseio, a necessidade, a cobiça ou o apetite, isto é, qualquer forma de 

movimento em direção a um objeto cuja atração espiritual ou sexual é sentida pela alma e 

pelo corpo” (1998, p. 146). Roudinesco explica que nos estudos de Freud a noção de desejo se 

encontra no âmbito do inconsciente. O desejo seria a necessidade de realização de uma 

vontade inconsciente. Para Fabio Herrmann, “é o desejo que produz nossas emoções. É ele 

uma espécie de matriz, que permite (e obriga) alguém possuir certo repertório de emoções e 

não outro qualquer” (1999, p. 35). O desejo humano pode estar contido no próprio indivíduo 

ou em suas obras: numa lenda, obra de arte ou situação social (HERRMANN, 1999).  

Este sobrevoo pela psique humana por meio de conceitos psicanalíticos revela a 

existência da complexa estrutura psíquica que compõe o indivíduo e desenvolve sua 

personalidade, comportamento e sentimentos. Professor e aluno também funcionam de acordo 

com esta estrutura e suas relações são permeadas pelo inconsciente e pelo desejo. Entretanto, 

saber da existência do inconsciente e da impossibilidade de controla-lo não deve gerar em nós 

uma entrega ao imponderável ou uma paralisia diante daquilo que não controlamos. A 

“impossibilidade de controlar o inconsciente pode levar a uma posição ética de grande valor, 

pois nos coloca diante de nossos verdadeiros limites, e nos reduz à nossa impotência” 

(KUPFER, 1989, p. 75). Como arte-educadores devemos saber a dimensão e os limites do 

nosso trabalho, tomando consciência daquilo que nos compete e daquilo que diz respeito às 

questões subjetivas do aluno. Porém, isso não nos tira a responsabilidade diante da influência 

que exercemos sobre a psique do aluno. De acordo com Mauco (apud PEDROZA, 2010), o 

educador exerce mais influência na criança no campo inconsciente do que no consciente. As 

influências do professor sobre o aluno não se dão apenas por meio de sua fala e ações, mas na 

sua constituição como indivíduo. 

Ao adentrar a sala de aula o professor traz consigo um desejo que o impulsiona ao 

trabalho. Porém, na sala de aula o professor se encontra com mais de 20 indivíduos que 

desejam coisas diferentes. O desejo do professor e do aluno embora não sejam os mesmos, 
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são confrontados durante a aula, que por esse motivo se torna dinâmica, imprevisível e 

inquietante. Cabe ao professor ter consciência dos desejos que o levam para a sala de aula, e 

por vezes abrir mão deles para ali estar: “aliás, é exatamente esse desejo que o impulsiona 

para a função de mestre [...] só o desejo do professor justifica que ele esteja ali. Mas, estando 

ali, ele precisa renunciar a esse desejo” (KUPFER, 1989, p. 94). O desejo inconsciente, 

quando em contato com a realidade, fica impossibilitado de ser realizado para atender às 

necessidades do convívio em sociedade. Compreender o desejo desta forma ajuda o professor 

a lidar melhor com a insatisfação causada pela não realização do desejo. 

O trabalho do arte-educador com contribuições da teoria psicanalítica 

O trabalho do professor, além de se relacionar às questões relativas ao conhecimento 

disciplinar e metodológico, pode abranger o estudo psíquico do indivíduo como um meio de 

criar instrumentos para o estabelecimento de relações mais adequadas e saudáveis com o 

aluno e consigo próprio. Como defende Regina Pedroza, é importante que o professor possua 

uma maturidade afetiva para o estabelecimento de uma boa relação com o aluno, pois: “a 

relação professor-aluno depende, em grande medida, da maturidade afetiva do professor. Se 

esta lhe permite resolver suas próprias dificuldades, ele poderá ajudar a criança a viver e a 

resolver as suas” (2010, p. 83). É importante que o professor entenda o aluno como um sujeito 

singular, que possui desejos e conteúdos mentais inconscientes que embora ele desconheça, 

esses se manifestam em sua fala e comportamentos. Por vezes tais conteúdos mentais podem 

ser de caráter conflitante, se revelando na fala e atitudes do aluno como descontentamento, 

agressividade ou impaciência. 

Ao compreender o indivíduo de maneira abrangente, o professor age com mais 

responsabilidade e maturidade. O respeito se constrói na relação entre professor e aluno como 

consequência de um processo de identificação e entendimento do eu e do outro. A postura do 

professor diante do comportamento do aluno toma outros rumos que não se valem da 

imposição, tratamento desrespeitoso, agressão ou punição, por mais problemática que seja a 

situação, como o é nos casos em que o comportamento discente é visto como indisciplinado. 

O professor deve atuar em parceria com o aluno e não em oposição a ele e tudo que o 

constitui psicológica, cultural, social e historicamente. Seria possível o professor estimular no 
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aluno a expressividade, criatividade e sensibilidade sem o diálogo, escuta atenta e respeito? 

Existe aprendizagem discente quando a prática docente é pautada em ações impositivas e 

unilaterais, como se o aluno fosse um mero receptor de conteúdos?  

O conhecimento da teoria psicanalítica permite ao professor refletir sobre as práticas 

educativas e melhorar a qualidade de seu trabalho. Por meio da análise de suas ações, o 

professor compreende várias situações que ocorrem nas aulas.  

 
A contribuição da Psicanálise [...] certamente não é de uma aplicabilidade direta às 
situações educativas. No entanto, sua contribuição está na possibilidade de trazer ao 
consciente, a partir da análise das práticas educativas, conteúdos do inconsciente do 
professor de forma a elucidar o porquê de algumas ações em sala de aula 
(PEDROZA, 2015, p. 90).  
 
 

Quando o professor toma consciência de suas ações, ele se torna agente atuante e 

transformador de sua própria prática, podendo repensar posturas, renunciar ao que é 

inadequado e construir novos caminhos. Semelhante ao pensamento de Pedroza sobre a 

contribuição da Psicanálise para a Educação, Shirahige e Higa afirmam que a Psicanálise 

possibilita ao educador “reavaliar suas atitudes, suas práticas do cotidiano da sala de aula e 

sua concepção acerca da aprendizagem e serve para lembra-lo de que possui os mesmos 

aparatos psicológicos do aprendiz” (2004, p. 41-42). 

A Psicanálise ao se dedicar à compreensão do indivíduo e sua psique, torna-se 

ferramenta útil para o professor, que ao conhecer melhor suas vontades, sentimentos e 

emoções, aprimora seu preparo para o contato com o aluno. Como explica Pedroza, “é dessa 

maneira que a psicanálise pode ajudar o educador, permitindo a possibilidade de uma 

compreensão em profundidade do sujeito, no que ele tem de mais pessoal e de mais íntimo” 

(2010, p. 83). A Psicanálise se apresenta como aliada do professor no enfrentamento das 

situações e problemas do cotidiano escolar, principalmente aqueles relacionados ao 

conhecimento de si próprio, de suas lembranças, história pessoal e afetos (PEDROZA, 2010).  

A Psicanálise não é um receituário ou guia que fornece ao professor os caminhos a 

serem seguidos na prática docente. Ela não diz ao professor o que fazer e como fazer. Longe 

de ser um manual, a Psicanálise possibilita que o professor assuma seus próprios caminhos, 
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escolhas e renúncias. Os problemas educacionais são de responsabilidade do professor, e 

disso não podemos nos esquecer: 

 
Justamente, a psicanálise não deve dizer o que fazer. Ninguém pode dizer o que 
fazer [...] A minha hipótese é que ninguém, nem a psicanálise pode dizer o que 
fazer. Entretanto, a psicanálise pode dizer o que não deve ser feito. Então, o que vai 
ser feito depende do que as pessoas queiram fazer. Eu recoloco os rumos da 
educação nas mãos dos educadores (LAJONQUIÈRE, 1999, s/n). 
 
 

Considerar os conhecimentos psicanalíticos na formação do arte-educador é fornecer 

ao professor subsídios para o enfrentamento das dificuldades de sua prática diária, 

principalmente no contato com o aluno. Não se trata de exigir do professor a função de 

analista ou o abandono da especificidade do seu papel, mas de produzir efeitos diversos em 

sua postura (KUPFER, 1989, p. 76).   

Ao mesmo tempo em que o arte-educador deve estimular o caráter sensível do aluno e 

oportunizar a sua expressividade (o que sente, o que deseja, como percebe o mundo à sua 

volta), dando-lhe liberdade para criar, sentir e se manifestar, ele tem a missão de mostrar ao 

aluno os limites dessa “liberdade”, para que se realize o convívio em sociedade. Cabe ao 

professor a dupla tarefa de mostrar ao aluno o que é permitido e o que é proibido, buscando 

um equilíbrio entre ambos. Como veremos abaixo, as proibições em certa medida são 

necessárias, mas seu excesso pode causar danos psíquicos ao aluno. O trabalho do professor 

envolve questões que não estão apenas sob sua responsabilidade ou controle, mas dizem 

respeito à complexa psique do sujeito da aprendizagem. 
 

A ausência de restrições e de orientação pode produzir delinquentes, em vez de 
crianças saudáveis. As angústias são inevitáveis; mesmo a infância mais feliz tem 
seu grão de angústia. Mas a repressão excessiva dos impulsos, como bem sabemos, 
pode dar origem a distúrbios neuróticos. O problema, portanto, é encontrar um 
equilíbrio entre proibição e permissão [...] eis a questão fundamental da Educação. 
As limitações do trabalho pedagógico decorrem da própria complexidade da psique 
humana, dos muitos obstáculos interiores ao processo de amadurecimento, do 
conflito entre o desejo individual e as exigências da vida em comunidade (SOUZA, 
apud, KUPFER, 1989, s.n.). 
 
 

O ensino de arte, embora permita que o aluno expresse seus desejos e sensações 

inconscientes, possui uma estrutura e organização que não são entregues ao descontrole ou 
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liberdade desmedida. O ensino de arte exige do professor conhecimentos e saberes que não se 

resumem em práticas de simples manifestação das emoções, fenômeno este insuficiente para a 

produção de conhecimento, como bem alerta Ana Mae Barbosa: 
 

Aqueles que defendem a Arte na escola meramente para liberar a emoção devem 
lembrar que podemos aprender muito pouco sobre nossas emoções se não formos 
capazes de refletir sobre elas. Na educação, o subjetivo, a vida interior e a vida 
emocional devem progredir, mas não ao acaso. Se a Arte não é tratada como um 
conhecimento, mas somente como um “grito da alma”, não estaremos oferecendo 
uma educação nem no sentido cognitivo, nem no sentido emocional (BARBOSA, 
2008, p. 21). 
 
 

A arte entendida como uma manifestação sensível do sujeito possibilita a expressão 

dos seus anseios, necessidades, sonhos e desejos. A expressão, como define Duarte Júnior, 

“[...] diz respeito à manifestação de sentimentos (através de diferentes sinais ou signos). Na 

expressão não se transmite um significado explícito, mas se indicam sensações e sentimentos. 

A expressão é ambígua e depende de uma maior interpretação daquele que recebe” (1986, p. 

40). Por sentimento Duarte Júnior entende as formas primeiras de apreensão do mundo. Os 

sentimentos vão desde sensações de ordem física e mental, até sensibilidade, emoções e 

atitudes emocionais. As manifestações artísticas contêm em si muitos elementos do 

inconsciente humano. Nelas são revelados desejos, afetos, sentimentos e emoções do 

indivíduo que por vezes não chegam ao domínio da consciência. As experiências em arte são 

como excitantes viagens às complexas dimensões do indivíduo: 

 
A arte, em todas as suas manifestações, é, por conseguinte, uma tentativa de nos 
colocar frente a formas que concretizem aspectos do sentir humano. Uma tentativa 
de nos mostrar aquilo que é inefável, ou seja, aquilo que permanece inacessível às 
redes conceituais de nossa linguagem. As malhas desta rede são por demais largas 
para capturar a vida que habita os profundos oceanos de nossos sentimentos. Ali, 
quem se põem a pescar, são os artistas (DUARTE JÚNIOR, 1986, p.48). 
 
 

Com o caráter imponderável do inconsciente e seus desdobramentos, o professor não 

controla os efeitos que causa no aluno em relação ao que fala e faz. O imprevisível e o 

imponderável passam a fazer parte do trabalho do professor. Ao admitirmos o inconsciente 

sabemos que, “embora o educador possa organizar seu conhecimento, ele não tem controle 

sobre o efeito que produz sobre seus alunos, mais especificamente, não tem acesso às 
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repercussões inconscientes de tudo que ensina” (SHIRAHIGE; HIGA, 2004, p. 41). O 

professor orientado por ideias psicanalíticas deixa de prezar pelo excesso de controle e rigor 

obsessivo. Ele passa a aceitar a existência do inconsciente nas manifestações do indivíduo 

(KUPFER, 1989).  

A formação do professor de Arte deve ser constante, pois o indivíduo e sua 

subjetividade sempre estão em processo de transformação. O professor de Arte deve conhecer 

o aluno, seu processo de desenvolvimento e aprendizagem e formas de comunicação com o 

mundo. Como explica Rejane Coutinho, a formação do professor de Arte deve abranger o 

conhecimento do sujeito da aprendizagem em suas várias etapas de desenvolvimento: 

 
A formação do professor de Arte tem, portanto, este caráter peculiar de lidar com as 
complexas questões da produção, da apreciação e da reflexão do próprio sujeito, o 
futuro professor, e das transposições das suas experiências com a Arte para a sala de 
aula com seus alunos. Além dessa peculiaridade inerente ao objeto do 
conhecimento, é preciso, também, propiciar situações para que o futuro professor 
possa conhecer os outros sujeitos do processo: as crianças, os jovens, seus alunos. 
Entender como crescem e se relacionam com o meio social e cultural. Como 
estabelecem a comunicação e como desenvolvem as linguagens e as expressões. 
Enfim, como aprendem? (2008, p. 157). 
 
 

Considerações finais 

Educar exige compromisso, responsabilidade e respeito pelo indivíduo. É preciso ter 

maturidade para sentir e entender, fazer e perceber, errar e admitir, desejar e não impor, 

mediar e não controlar. Os desdobramentos do educar não se restringem aos muros da escola, 

e o professor é atravessado por sua prática e pelo aluno a todo instante, mesmo não desejando 

ou percebendo. Como realizar uma prática docente sem pensar criticamente sobre ela? É 

aceitável automatizar o trabalho docente e ignorar o fato primordial de que atuamos com o 

sujeito complexo e singular, possuidor de vontade própria?  

A teoria psicanalítica em diálogo com a Educação nos mostra que educar não é uma 

prática linear e rigorosamente previsível. Em razão disso, ao professor cabe a disposição para 

mudar, duvidar e renunciar às suas próprias convicções e posturas. A cada dia um 

aprendizado, uma correção, uma retomada, uma tentativa. Não existem receitas infalíveis para 
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o professor que percebe a complexidade do educar. O caminho se constrói a cada aula, com o 

aluno.  

A elaboração desta pesquisa me abre novos horizontes em relação à prática docente e 

me ajuda a compreender as situações inquietantes que ocorrem na sala de aula. A cada 

encontro com o aluno eu percebo a necessidade de reforçar minha atenção, cuidado e 

sensibilidade para perceber e trabalhar com o outro. Não é fácil! Conhecer o indivíduo e 

tentar entender seu funcionamento psíquico me ajuda a lidar melhor com os desafios da sala 

de aula e elaborar caminhos efetivos que despertem no aluno o interesse pela Arte, o desejo de 

aprender. Felizmente começo a me distanciar do lugar de professora decepcionada, frustrada e 

acuada diante da realidade escolar que ainda me gera tantas dúvidas e inquietações.  
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Resumo 
O trabalho se desenvolve no estágio obrigatório III, no ensino médio, nele os alunos da Escola 
Estadual Blanche dos Santos Pereira participaram no contra turno da “Oficina Esferográfia: 
Trabalhando com a cor”. Para o planejamento da oficina elaborada e ministrada em grupo pelas 
acadêmicas do Curso de Artes Visuais – Licenciatura/UFMS foi realizada anteriormente a observação 
dos alunos nas aulas de arte, levantando as dificuldades deles com relação aos conhecimentos 
artísticos. Foi possível perceber que o desenho, e as práticas artísticas eram pouco explorados, as aulas 
eram totalmente teóricas, por isso a oficina deveria ter como um dos seus principais objetivos o ensino 
das técnicas artísticas.  
Na elaboração do projeto da oficina foi proposto o desenho com canetas esferográficas, selecionando 
materiais de fácil acesso, para que os alunos pudessem continuar com a prática artística, depois do seu 
término.  
Na primeira fase da oficina aconteceram aulas de historia da arte, especificamente sobre a transição do 
realismo fotográfico para o que hoje conhecemos como hiper-realismo, além de explicações e 
exercícios com as técnicas de hachura, luz e sombra, texturas dos objetos, para que a partir da técnica 
os alunos pudessem desenvolver suas produções artísticas.  
Durante a segunda fase da oficina os alunos realizaram exercícios técnicos e expressivos para 
desenvolver os traços, as tonalidades com as texturas, a partir da percepção da luz e sombra projetadas 
no objeto, alcançando o domínio do desenho para que os alunos alcançassem as habilidades 
necessárias para a realização do projeto final.  
A produção final consistiu em um autorretrato expressando sua identidade e gostos. O estágio 
obrigatório no ensino médio foi uma etapa importante no Curso de Artes Visuais- Licenciatura, pois 
possibilita o exercício de ensino-aprendizagem em Arte através de oficinas com adolescentes, onde foi 
possível alcançar resultados muito expressivos e criativos, possibilitando as reflexões estéticas sobre 
as identidades culturais.  
Palavras-chave: Estágio Obrigatório. Arte Contemporânea. Técnicas Artísticas. Expressão.   

Introdução 
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Visuais Licenciatura e Artes Visuais Bacharelado da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação- FAALC da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Membro do grupo Núcleo de Investigação de 
Fenomenologia em Artes – NINFA/UFMS. E-mail: profcerutti@yahoo.com.br 
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Este artigo resulta das reflexões sobre o ensino de arte, realizadas a partir da 

experiência vivenciada no estágio obrigatório III3 do Curso de Artes Visuais- Licenciatura- 

UFMS, realizado no ensino médio na Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira, que fica no 

bairro Jardim Tijuca e atende a alunos do entorno, e de outras regiões. 

As aulas ministradas foram elaboradas em grupo pelas acadêmicas4 do Curso, através 

da “Oficina Esferográfia: Trabalhando com a cor”. Consistiu em 15 horas/aulas ministradas 

com atividades teóricas e práticas organizadas em quatro dias, oferecidas para um grupo de 

quatorze alunos oriundos de várias turmas do ensino médio da escola, que participaram da 

oficina no contra turno, ou seja, no período vespertino. 

A oficina é uma proposta bem interessante no ensino de arte, pois propicia um tempo 

maior para propor as atividades práticas-teóricas oportunizando as experiências expressivas 

com os materiais e a proposta de trabalho em arte.  O tema da oficina foi definido a partir do 

levantamento da problemática observada no estágio, na vivência e coleta de dados, antes da 

regência. 

Durante a fase de vivencia e observação, foram observadas as turmas do 1º ao 3º ano 

do ensino médio, infelizmente as aulas eram precárias, e envolviam temas extremamente 

teóricos e sem sentido aos alunos, a maioria não apresentava interesse nas aulas, em sua 

maioria as aulas eram ditadas ou copiadas no quadro sem nenhum tipo de exposição visual de 

obras ou imagens. 

A partir das problemáticas encontradas utilizamos a Proposta triangular (BARBOSA E 

CUNHA, 2010), que consiste em três fases: Contextualização histórica, fazer artístico, 

apreciação artística. Assim os alunos puderam aprender novos conteúdos em uma ordem que 

os proporcionava um melhor entendimento dos conteúdos apresentados, além de sanar sua 

vontade em realizar trabalhos artísticos, e desenvolver suas habilidades técnicas. 

Foi definido que os materiais que seriam utilizados na oficina deveriam ser de baixo 

custo, e de fácil acesso aos alunos, para que após a oficina, tivessem os recursos necessários 

                                                 
3 Estágio obrigatório III (ensino médio) do Curso de Artes Visuais- Licenciatura- UFMS, disciplina orientada 
pelos professores, Profa. Ma. Maria Célene de F. Nessimian, Profa. Ma. Aline S. Cerutti e Prof. Dr. Paulo Cesar 
D. Paes. 
4 Oficina ministrada pelas acadêmicas Lisa Rayane dos Santos Araujo, Marina Bedatty, Selma Tereza e Simone 
Vaz Teles. 
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para a realização de novos projetos artísticos utilizando as técnicas apreendidas. Percebemos 

que muitos alunos desde o princípio da oficina, começaram a realizar novos desenhos em 

casa, e nos traziam a fim de solucionar suas dúvidas e demonstrar o seu progresso. 

A Oficina Esferográfia: Trabalhando com a cor: a importância da arte contemporânea 

A oficina teve início com a recepção dos alunos com dinâmicas expressivas de grupo, 

para favorecer um ambiente onde todos pudessem se conhecer e serem acolhidos. Logo em 

seguida foi exposta a metodologia da oficina para os quatro dias. Na parte teórica utilizamos a 

história da arte, relacionado o passado e presente através das obras dos artistas selecionados. 

Começamos o trabalho com a história da arte fazendo referência ao Foto- realismo com a obra 

Big Self-Portrait (1968) do artista americano Chuck Close5 (1940 -), suas obras fazem parte 

do movimento Hiper-realismo cuja técnica permite que o resultado da obra seja extremamente 

fiel à foto de referência. 
 

Fig. 1. Chuck Close, Big Self-Portrait 1968, óleo s/ tela. 

 
Fonte: http://chuckclose.com/work007.html 

 

O pintor e fotógrafo americano Chuck Close buscava variações estéticas em suas 

fotografias, redescobrindo técnicas entre a fotografia e a pintura que ele acreditava estarem 

perdidas. 

                                                 
5 Mais informações sobre o artista: http://chuckclose.com/ 
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Outro artista utilizado foi o artista Australiano Ron Mueck (1958-), que cria esculturas 

Hiper-realistas de grandes proporções. As obras Hiper-realistas contemporâneas geralmente 

utilizam um mix de materiais, técnicas e suportes, para que a obra realizada fique mais 

parecida com uma foto de referência ou da própria realidade. 

Na maior parte dos casos a Arte Contemporânea não é ensinada nas escolas, mesmo 

ele sendo importante para criar interações entre os conteúdos e a realidade, que pode trazer 

um entendimento maior dos conteúdos apresentados aos alunos, assim buscando sanar as 

problemáticas estabelecidas na sala de aula. 

No qual afirma Barbosa (2008, p.74). ”As obras de arte contemporânea se prestam 

prontamente a discussões sociais. Sendo assim a obra de arte pode falar, e ser discutida 

fazendo assim com que temas sociais sejam empregados em sala de aula.”  

As obras apresentadas dos artistas foram pesquisadas e expostas aos alunos através de 

imagens projetadas utilizando a projeção multimídia e acrescidas da visualização de vídeos 

sobre o assunto. A história da arte (teoria) esteve relacionada ao processo de criação e a 

técnica, para favorecer a compreensão sobre os conhecimentos artísticos. Barbosa diz que: 

“Separar o conteúdo de sua representação significaria privar um corpo de sua alma e vice-

versa. Num trabalho criativo, o assunto e o modo pelo qual ele é representado formam um 

todo inseparável.” (BARBOSA, 2008 apud LOWENFELD, 1947, p. 42). 

As obras dos artistas contemporâneos que foram apresentadas aos alunos, possuem 

temas de retratos e autorretratos produzidos pelos artistas, possibilitando a reflexão estática 

sobre as identidades e as realidades socioculturais. Barbosa discorre sobre a importância de 

dar visibilidade aos grupos que representam os diferentes códigos culturais na escola, esse 

trabalho é importante no ensino de arte: 
 
Sem o conhecimento de arte e história não é possível à consciência de identidade 
nacional. A escola seria o lugar em que se poderia exercer o princípio democrático 
de acesso à informação e formação estética de todas as classes sociais, propiciando-
se na multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos culturais de 
diferentes grupos. (BARBOSA, 2005, p. 33) 
 

 

Além dos artistas citados, também propomos a fruição das obras de artistas que 

utilizam a técnica de caneta esferográfica, como o artista africano Gana Enam Bosokah (19--) 
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e o português Samuel Silva (1983), eles criam obras Hiper-realistas apenas utilizando canetas 

diversas sobre o papel. 

Samuel Silva trabalha com as canetas de diversas cores, em média cada imagem a ser 

finalizada demora cerca cinquenta horas, suas obras tem temas variados como as paisagens, os 

animais, porém uma de suas obras mais famosas é “A Garota Ruiva 2012”.  

 

Fig. 2. Samuel Silva, “A garota Ruiva 2012”, Caneta Esferográfica S/ Papel. 

 
Fonte: https://goo.gl/bKXbnZ 

 

O artista Enam Bosokah representa em seus trabalhos pessoas, hábitos culturais, 

paisagens de sua comunidade, ele cria imagens fieis, e utiliza apenas a cor de caneta azul em 

todos os seus trabalhos. É muito importante trabalhar com esse artista, porque além dele viver 

em um país diferente do nosso, expressa em seus trabalhos as características pertencentes a 

sua tradição cultural. 
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Fig. 3. Enam Bosokah, “African Girl 2015”, Caneta Esferográfica S/ Papel. 

 
Fonte: https://goo.gl/eR2gcn 

 

As obras que enfocam sobre a identidade cultural foram importantes para os alunos em 

seu trabalho final, cuja proposta foi buscar uma poética particular expressiva que 

representasse as diferentes identidades do grupo. Hall (1999) afirma que não nascemos com 

as nossas identidades, elas são algumas vezes forjadas e cambiantes, transformadas pelas 

representações.  

Os artistas utilizados passaram por uma pequena curadoria dos estagiários, pois a 

técnica apresentada além de ser pouco difundida, ainda há poucos artistas que desenvolvem 

seus trabalhos utilizando esta técnica, o principal critério deu-se da relevância dos artistas e 

obras, e o seu contexto, as obras deveriam ser todas de retratos de pessoas, propiciando a 

reflexão estética e cultural sobre a questão das identidades, para que os alunos pudessem 

compreender a proposta prática. Segundo Martins (2005, p.31) foi desenvolvida uma 

curadoria pensada nos alunos: 
 

O uso da imagem como ilustração e recurso facilitador da compreensão é recorrente 
na escola, em todas as disciplinas. [...] Esses professores e alunos utilizam a 
imagem, portanto, para ler e interpretar a contemporaneidade de nosso mundo, 
através da construção do olhar singular das imagens artísticas e do cotidiano, atentos 
às subjetividades e repertórios contextualizados de seus alunos.  
 

 

Há uma dificuldade em trabalhar com a caneta esferográfica, pois a caneta é um 

material de difícil expressividade, deve-se ter uma enorme paciência e destreza dos materiais, 
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esse foi o maior desafio da oficina, foram realizadas diversas atividades com exercícios 

artísticos até que os alunos tivessem as habilidades necessárias para desenvolver a atividade 

final. 

Esse processo aconteceu progressivamente dentro do cronograma da oficina, todas as 

atividades eram diferentes uma das outras, as atividades técnicas duraram em torno de quatro 

a cinco horas aulas, e esse tempo fora de uma oficina seria realmente de difícil de por em 

prática, os alunos tinham pouco conhecimento das técnicas apresentadas por isso esse tempo 

foi realmente valioso para o desenvolvimento das atividades. Rios (2008, p. 96) observa que: 

“é preciso que a técnica seja fertilizada pela determinação autônoma e consciente dos 

objetivos e finalidades, pelo compromisso com as necessidades concretas do coletivo e pela 

presença da sensibilidade, da criatividade”. 

A Oficina Esferográfia: Trabalhando com a cor: o processo criador e os resultados 

alcançados 

Oportunizar o processo criador através da intervenção do professor com as atividades 

de desenho explorando as técnicas tornou-se fundamental para chegar aos ótimos resultados 

no projeto final. 

A imagem abaixo (fig. 4) mostra uma atividade prática com desenho desenvolvendo as 

suas habilidades de hachura, luz e sombra e passagens de cor, essas habilidades poderiam 

posteriormente ser utilizadas nas técnicas de pintura e desenho. 

  
Fig. 4. Exercício realizado durante a oficina pelo aluno. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Os alunos tinham a liberdade de escolher quais cores poderiam usar nas atividades, e 

no projeto final, além disso, foi muito importante desenvolver uma poética pessoal em seu 

autorretrato, que foi retomada no final das atividades, através da exposição oral e do trabalho 

artístico do aluno expondo sobre o processo e sua produção final. 

Todas as atividades foram realizadas individualmente, mas organizados em grupo, 

importante para compartilharem os materiais, trocarem ideias e experiências, nenhum dos 

alunos deixou de realizar as atividades propostas, todos estavam interessados em aprender 

mais, desenvolver os conteúdos e finalizar seus trabalhos. 

Na ultima fase da oficina os alunos começaram a desenvolver o trabalho final. A partir 

da seleção de uma fotografia sua, e exposição oral expressando suas identidades e gostos, 

começaram a formular representações socioculturais. 

As fotos foram projetadas através do retroprojetor e transferidas em uma folha de 

papel Canson 180g, de tamanho A5, para serem desenhadas, logo após continuaram o 

desenho utilizando as canetas esferográficas, tomando o cuidado para não perder as 

referências da fotografia, a atividade consistia em desenvolver passagens de luz, e criar a luz e 

sombra, e volume existente nos rostos fotografados. 

Nesta parte os alunos deveriam ter muita paciência no desenvolvimento da atividade, 

foram ensinadas técnicas especificas para a realização da mesma como: o controle de tinta 

que sai da caneta conforme a pressão empregada no papel, os traços que deveriam ser 

realizados para criar no desenho as texturas, as linhas marcadas não deveriam ser 

extremamente marcadas, o branco das luzes deveriam ser retratadas apenas com o branco do 

papel, entre outras técnicas importantes para a realização do projeto.  

Edwards explica a importância dos exercícios práticos: 
 
Os exercícios destinam-se a expandir o seu poder de percepção e, assim, o seu estilo 
individual — sua maneira única e valiosa de desenhar — emergirá intacto. À medida 
que aumenta a sua capacidade de ver, a sua capacidade de desenhar aumenta e você 
verá como o seu estilo próprio vai-se formando. (EDWARDS, 1984, p. 35). 
 

 

Os alunos não desenvolveram apenas atividades práticas nesta fase da oficina, eles 

puderam expressar no desenho a visão que tinham sobre si mesmos, grande parte dos alunos 
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não acreditava que conseguiriam realizar as atividades, mas juntos, e através das atividades 

eles conseguiram realizar o projeto final. 
 

Fig. 5. Trabalho final realizado durante a oficina 

    
Fonte: Acervo pessoal 

 

Cabe ao professor fazer a mediação ao longo das atividades propostas, pois só assim 

os alunos vão adquirir os conhecimentos necessários em arte para a realização expressiva e 

criativa das suas produções.   

Sabemos que a educação básica no Brasil possui poucos recursos, e os livros didáticos 

apresentam conteúdos defasados, por isso os professores devem estar preparados para ensinar, 

possibilitando uma aprendizagem significativa. “Na escola, os objetivos educacionais em arte 

a serem alcançados referem-se ao aperfeiçoamento de saberes, pelos alunos (com ajuda do 

professor), sobre o fazer e o pensar artístico e estético, bem como sobre a história dos 

mesmos.” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 20). 

No final da atividade realizamos uma roda de conversa onde os alunos expressaram 

suas dificuldades, e afirmaram ter sido muito prazerosa a oficina, com a descoberta de suas 

habilidades com o desenho e as técnicas apreendidas. Foi muito interessante estabelecer a 

relação dos retratos com as reflexões estéticas sobre suas identidades. A escolha da cor e de 

outros elementos visuais que compuseram o projeto final exposto por eles aos colegas. 
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Considerações finais 

Todas as fases no estágio foram necessárias para a realização do projeto final. 

Percebemos que alguns alunos tinham dificuldades com o desenho e não acreditavam em seu 

potencial criador, aos poucos foram expressando-se através das atividades artísticas, e 

percebendo que eram capazes de realizar as atividades. 

Cada dia resultava em uma melhora significativa no processo de cada um, apesar das 

diferenças entre eles, cada um no seu ritmo e processo de aquisição das técnicas, conseguiram 

todos concluírem os trabalhos propostos. 

Percebe-se que o resultado do trabalho, não só pela nossa proposta de trabalhar com a 

arte contemporânea e realizar a mediação possibilitando o envolvimento dos alunos nas aulas, 

temos que considerar alguns fatores que a oficina possibilita, como a quantidade razoável de 

alunos, em torno de quatorze, com o atendimento mais individualizado realizado por um 

grupo de estagiários, também o espaço e tempo apropriado da oficina para a realização das 

atividades práticas.  

Acredito que tanto os estagiários como os alunos finalizaram com muita satisfação a 

experiência vivida. Sabemos que foi possível ao aluno oportunizar a expressão através do 

desenho, e um olhar diferente para arte do nosso tempo.  
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Resumo 
Este artigo discute os lugares e trânsitos do ensino de artes visuais no contexto da Educação 
Profissional e Tecnológica no Brasil. Através da imersão em histórias de vida de quatro professoras de 
artes visuais do Instituto Federal de Goiás - IFG, lança uma discussão a partir de seus trajetos 
(trans)formativos e em formação para compreender suas identidades docentes numa instituição de 
educação para o trabalho. Para isso, este texto apresenta uma das instâncias de minha pesquisa de 
doutorado, em fase de conclusão e levanta as seguintes questões: a) a educação profissional enquanto 
programa de ensino às margens das políticas públicas de educação brasileira; b) o trabalho e formação 
docente para a educação profissional; b) o trabalho e formação docente em artes visuais na educação 
profissional e c) a emergência para pensar a formação do professor da educação profissional e 
reflexões dos lugares do professor de arte neste suposto projeto formativo. 
Palavras-chave: Ensino de artes visuais. Educação profissional. Formação de professores. 
  
 

Introdução 

A imagem abaixo (fig. 1) é, sem dúvida, de uma aula de artes visuais. Não há nada que 

indique que se trata de uma aula de arte para alunos da educação profissional e tecnológica. 

Não existem símbolos nas paredes, camisetas, objetos ou equipamentos que nos remetam ao 

universo tecnicista de formação daqueles adolescentes. Não é mais um laboratório com 

máquinas, vidraria, microscópios e estufas. É um ateliê de artes visuais, em que a arte está 

imersa no espaço da aprendizagem e o contexto do lugar pode se imprimir nos objetos 

artísticos produzidos, bem como nas formas de condução de seus projetos artístico-

pedagógicos. Sobre estes formatos espaciais/institucionais do ensino de arte, surgiram 

algumas perguntas no início de minha pesquisa de doutorado em relação à formação de 

                                                 
1 Doutorando em Arte e Cultura Visual (UFG). Professor de artes visuais do Instituto Federal de Goiás, atuando 
na Educação Técnica de Nível Médio e na Licenciatura em Dança. Mestre em Cultura Visual e bacharel em artes 
visuais.  
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professores para a Educação Profissional2. Dentre elas, a seguinte: que outros procedimentos 

(e empreendimentos) esta modalidade de ensino poderia exigir dos professores de artes 

visuais?  
Fig 1.  Estudantes, em aula de artes visuais, dos cursos técnicos integrados ao nível médio, em tempo 

integral, de Edificações e Informática. IFG – Campus Inhumas – GO. 
 

 
 

 

Algumas perguntas para pensar a docência de arte na educação profissional 
 

Por que pensar em possíveis especificidades do trabalho docente em artes visuais no 

contexto da educação profissional? Antes desta pergunta, é necessário fazer outra: quais as 

especificidades da docência na educação profissional, quais projetos públicos as reconhecem 

e de que forma são organizados? Essas perguntas surgiram da ação reflexiva a partir de minha 

experiência docente, uma vez que pensar o meu lugar e problematizar o meu trabalho tem 

sido um elemento importante para compreender minha (trans)formação de vida/trabalho. As 

perguntas também aparecem num contexto de alteridade, onde tento me entender e me ver no 

trabalho do outro e vice-versa, me sentido parte de um coletivo que se forma e experimenta 

                                                 
2 A Educação Profissional e Tecnológica - EPT, no âmbito federal, é representada pela Rede Federal de 
Educação Científica, Técnica e Tecnológica, que oferta cursos da Educação Técnica de Nível Médio, Educação 
Superior (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos) e Pós-Graduação lato e stricto sensu. É representada, 
principalmente, pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com mais de 600 câmpus 
multidisciplinares no Brasil.  
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conjuntamente. O tom das perguntas iniciais da pesquisa de doutorado, carregadas dos desejos 

e da paixão investigativas, vislumbrou, a partir de um lance hipotético, a possível diferença da 

atuação docente de professores de arte no contexto da educação profissional, o que poderia 

lançar o risco de estigmatizar ou tecnizar o ensino da arte (ou qualquer outro componente 

curricular) justamente por ser ofertado no âmbito do ensino técnico. Descentralizando a 

reflexão, talvez a experiência em ser professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica 

provocasse muito mais uma docência multifária3 aos professores que atuam, ao mesmo 

tempo, no ensino médio integrado ao técnico em tempo integral, nos bacharelados, nas 

licenciaturas e educação de jovens e adultos (além de outras modalidades temporárias de 

ensino, bem como na pesquisa e extensão), do que “a” diferença do ensino de arte para a 

modalidade técnica. 

 Sobre uma suposta necessidade ou não de formação para atuação no ensino técnico, 

Mônica Mitchell, uma das professoras de artes visuais do Instituto Federal de Goiás – IFG, 

que participou como colaboradora desta pesquisa, assim relatou, em entrevista narrativa: “não 

fiz nenhuma disciplina pensando nas modalidades de ensino. Quando trabalhávamos nos 

estágios e disciplinas didáticas não era mencionado o ensino técnico, apenas o médio”. Sobre 

o mesmo assunto, outra professora colaboradora, Elza Miranda, indagou: “Que tipo de 

formação tivemos? (...) não me lembro de nada específico nas duas graduações que tenha 

abordado o ensino técnico”. Adiante, Lídia Leal, também colaboradora, relatou: 

“Talvez o curso de graduação apenas nos dê o gosto agridoce de encontrar 
algo a que precisemos nos dedicar, e quanto a isso ele seja sim somente um 
momento breve de uma formação que nunca chegará a algo pronto e acabado 
(...) ainda hoje vivo, entre erros e acertos, entre arranhões, decepções e 
delícias do fazer e refazer docente.” 

  

 A Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/MEC, em texto que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, em seu “Titulo IV – Formação Docente”, assim orienta: 

 
Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de 

                                                 
3 Que possui uma grande variedade ou diversidade. Que pode ser de várias espécies ou de vários modos. 
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licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com 
normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação.  

 

Qual o estado da formação de professores da Educação Profissional, apesar de uma 

legislação que a prevê e a garante? Quais políticas para a formação de professores da 

Educação Profissional têm sido difundidas e efetivadas? É difícil fazer um levantamento 

preciso de cursos e programas existentes, mas há alguns caminhos que podem nos introduzir 

ao Estado da Arte da formação de professores para a educação profissional.  

 

Alguns caminhos para o Estado da Arte da educação profissional brasileira 

 

Em consulta textual do termo “educação profissional” no repositório do portal do 

Ministério da Educação, o e-MEC, onde se pode averiguar a situação e outras informações 

dos cursos superiores autorizados e/ou reconhecidos pelo governo federal, foram encontrados  

diferentes cursos de Licenciatura em Educação Profissional, Científica e Tecnológica, apesar 

da variação de seus nomes.  

Vinte e três instituições públicas e privadas de ensino superior, de acordo com a 

listagem do portal, ofertam estes cursos, classificados como “licenciaturas”, possivelmente 

como complementação pedagógica ou segunda licenciatura. A oferta de cursos se dá de forma 

presencial e a distância – esta última com número de vagas dezenas de vezes superior às dos 

cursos presenciais. Na consulta, 7 Institutos Federais ofertam/ram cursos dessa natureza. 

Dentre as descrições dos diversos cursos, o Instituto Federal do Ceará – IFCE assim define o 

seu: 

O curso de Licenciatura em Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
é caracterizado como segunda licenciatura e destina-se aos professores 
bacharéis e tecnólogos que atuam nas instituições da rede pública de ensino 
estadual e federal de Educação Profissional do Ceará.4 (grifos do autor) 

 

Os cursos, ofertados por instituições de ensino superior públicas e privadas, bem como 

os números de artigos publicados nas edições da Revista Brasileira de Educação Profissional 

e Tecnológica, podem ser apreciados nos gráficos que se seguem: 

                                                 
4 (http://ifce.edu.br/ead/menu/cursos/graduacoes/epct), acesso em 30/08/2017. 
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Gráfico 1 e 2. (1) Busca de oferta de cursos no portal e-mec, do Ministério da Educação. (2) Artigos publicados 
na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica – RBEPT. 

 
 

  
 

Além das graduações, há instituições brasileiras de ensino que também ofertam cursos 

de especialização em Educação Profissional e Tecnológica, além de pós-graduações stricto 

sensu, como o Mestrado Profissional em Educação Técnica e Tecnológica (ProfEPT), além de 

outros programas em Educação Profissional ofertados, principalmente, pelos Institutos 

Federais. 

Os dados trazidos do e-MEC (gráfico 1) podem ser analisados em conjunto com a 

quantidade de artigos publicados (62 artigos) na Revista Brasileira de Educação Profissional e 

Tecnológica (gráfico 2), bem como comparados aos números de novos programas de pós-

graduação em Educação Profissional criados nos últimos anos. Estes números podem 

funcionar como um dos termômetros para avaliar a produção intelectual a partir de discussões 

sobre a formação e trabalho docentes no contexto da educação profissional e tecnológica, bem 

como para analisar a abertura de novos programas de pós-graduação em educação profissional 

e tecnológica. Os novos programas de pós-graduação em Educação Profissional iniciaram 

suas atividades no mesmo período em que a linha do gráfico de publicações da RBEPT 

começou a subir, a partir de 2011 – 3 anos após o redesenho da rede federal de educação 

profissional e tecnológica –, tendo significativa produção em 2016, pelo menos o dobro das 

publicações de 2008, quando a revista lançou seu primeiro número. 
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Pelos números do e-mec, nomenclaturas, carga-horária (os cursos vão de 540 a 3210 

horas) e descrições de cursos de graduação, percebo um movimento incipiente pela formação 

de professores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica – EBTT, porém voltado à 

complementação pedagógica de bacharéis que estão dando aula, tecnólogos ou mesmo 

aqueles que já tem uma primeira licenciatura. Programas voltados à primeira graduação de 

professores deveriam ser prioridade mediante o impulso das escolas brasileiras que passaram 

a ofertar, nos últimos dez anos, a Educação Profissional pelo Programa Brasil 

Profissionalizado, através do Decreto 6.302/2007 – neste mesmo ano é lançado pelo MEC o 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Nesse sentido, seria necessária a constituição e 

difusão de uma cultura investigativa para promover, de um lado, a formação de professores e, 

por outro, a pesquisa sobre o trabalho, formação e identidade docente no âmbito da Educação 

Profissional. 

Ainda sobre os dados da RBEPT, fiz uma consulta a todos os artigos publicados, de 

2008 ao v.1 do ano de 2017, rastreando todas as suas palavras-chave, totalizando 183 

verbetes. Destes, não aparece o termo “arte”, ou sequer “ensino de arte”, muito menos 

“cultura”. Ademais, outros verbetes aparecem com nomenclaturas distintas para o mesmo fim, 

sugerindo uma discordância por área temática, apesar de que a escolha de palavras-chave 

quando se escreve um artigo é “técnico-subjetiva”, ficando a critério do autor a representação 

de sua produção escrita por três ou cinco palavras.  

Aproximadamente 32% das palavras-chave dos artigos publicados na revista se 

referem a temas que supostamente discutem e problematizam a formação, o trabalho e a 

identidade docentes no campo de atuação da Educação Profissional. Número sintomático e 

que reflete preocupações, pelo menos por parte de quem publica, sobre o ser professor nesta 

modalidade de ensino e todas suas variáveis: coexistência de três níveis de ensino (médio, 

superior e pós-graduação); educação de jovens e adultos; pesquisa; extensão; programas 

nacionais de formação profissional de curta e média duração, dentre outras demandas que nos 

chegam como, por exemplo, oferta de cursos profissionalizantes para egressos do serviço 

militar.  

 

 

2525



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Onde se encontra a arte entre os gráficos? 

 

Sobre arte, seu ensino e cultura, não há nenhuma palavra-chave que se aproxime do 

tema. Um sinal vermelho e preocupante para o ensino de arte e sua representatividade no 

circuito acadêmico, como as publicações na RBETP, que não podem ser vistas como uma 

única fonte de pesquisa, porém um importante canal e parâmetro para nos ajudar a avaliar, ou 

mesmo rastrear sinais da formação e o trabalho docente em arte. 

 
Gráficos 3 e 4. (3) Relação entre o total de palavras-chave nos artigos da EBEPT com  

os verbetes “arte”, “ensino de arte” e “cultura”. (4) Incidência do verbete “arte” entre os demais verbetes que 
compõem as palavras-chave que designam unidades curriculares do ensino médio. 

 

   
 

Vários componentes curriculares das áreas técnicas, ou eixos tecnológicos, aparecem 

entre as palavras-chave, inclusive no contexto do seu ensino. Como meu foco é a arte como 

componente curricular do ensino médio, fiz o levantamento das palavras-chave 

representativas dos demais componentes deste nível de ensino e que fazem parte do seu 

núcleo propedêutico. Foram encontradas as palavras, na relação ensino/verbete: matemática, 

filosofia, química e história, como demonstram os gráficos acima.  
 

A inexistência do verbete “arte” ou “ensino de arte” entre todas as palavras levantadas 

nas publicações da revista não significa que os professores de arte, principalmente aqueles 

ligados ao magistério da Educação Básica, Técnica e Tecnológica – EBTT, não estão 
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produzindo pesquisa e/ou publicando sobre o trabalho, formação e identidade docente pelas 

revistas, anais e periódicos brasileiros e internacionais que tratam da educação e, sobretudo, 

da arte e seu ensino. Outra fonte de pesquisa foi os anais do I Encontro de Arte/Educadores 

dos Institutos Federais, realizado em 2016, na cidade de São Paulo, do qual participei 

apresentando artigo sobre um projeto de ensino de artes visuais no IFG. O evento teve 52 

artigos publicados em quatro áreas temáticas e há palavras-chave que sugerem uma discussão 

das práticas em ensino de arte, outras da formação do professor e, por último, de questões do 

ensino profissional e tecnológico. Mas antes vejamos a relação palavras-chave em sua 

totalidade com aquelas que se referem, de forma direta, ao ensino:  

 
Gráfico 5. Palavras-chave que fazem referência direta ao verbete “ensino” em  

relação ao total de palavras-chave dos artigos publicados. 
 

 
 

 

Trabalhar com dados quantitativos não é trabalho matemático puro, mas uma ação 

também imersa em subjetividades e escolhas direta ou indiretamente influenciadas por um 

problema e suas perguntas. As escolhas vão do tipo de material/dados que se quer – ou se 

pode trabalhar – à forma de tratá-los e inseri-los numa discussão, seja ela nova ou já em 

andamento, trazendo consigo outras camadas de um percurso investigativo.  

A partir da análise das entrevistas narrativas realizadas com as professoras 

colaboradoras de minha pesquisa e os números levantados pelos gráficos, bem como outras 

camadas que compuseram meu trajeto investigativo, seriam necessários, em nosso sistema 
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brasileiro de ensino, investimentos e a emergência de discussões sobre adolescência e mundo 

do trabalho, onde escolher ser professor, sobretudo da educação técnica e tecnológica, fosse 

mais uma dentre as tantas opções de formação profissional neste país. Ou seja, refletir e 

sistematizar a formação inicial do professor da educação profissional, constituindo uma 

cultura da profissão, bem como a pesquisa e consolidação de um segmento em expansão na 

história da educação brasileira, pois  
“essa modalidade educacional contempla processos educativos e 
investigativos de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas de 
fundamental importância para o desenvolvimento nacional e o atendimento 
de demandas sociais e regionais, o que requer o provimento de quadros de 
formadores com padrões de qualificação adequados à atual complexidade do 
mundo do trabalho.” (MACHADO, 2008, p. 14). 

 

O mundo do trabalho e suas matrizes tecnológicas parecem realçar as investigações 

sobre a educação profissional, ainda tímida se comparada à expansão das “escolas técnicas” 

brasileiras, tanto do setor público (com destaque para a rede federal), quanto no segmento 

privado. A eficiência e habilidade técnica é uma premissa constante na construção dos 

discursos que priorizam o “sucesso” docente a partir de “princípios e processos relativos a um 

eixo tecnológico e a determinada área produtiva – de bens e serviços, resultante, em geral, da 

aplicação de conhecimentos científicos” (Ibid., p. 17).  

Nesse sentido, e apesar de afirmações locais e desconectadas umas das outras, o fluxo 

de ações formativas para a atuação na educação profissional segue desintegrado de uma 

política pública para formação de professores, além de não projetar uma cultura que pense e 

sistematize a profissionalização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Se, por um lado, temos questões importantes de políticas públicas para o 

entendimento do ensino técnico como mais uma das demandas de uma progressão econômica 

e social de um país, por outro lado temos a diversidade da oferta de cursos, demonstrando 

também as diversidades culturais locais brasileiras, bem como sinalizando a interiorização da 

escola e sua conseqüente multiplicação de vagas para a educação profissional e tecnológica. 

Para citar um exemplo, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Ministério da Educação, 

em sua edição de 2016 relacionou 253 tipos de cursos. Como pensar a formação de 
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professores no contexto da diversidade e quantidade? Sobre esta pergunta e suas variáveis de 

problemas, Baptaglin (2010) aponta: 

Além desta discussão do curso de formação, cabe outra discussão não trivial 
que é a saída, ou seja, a diplomação deste profissional. Nas disciplinas e 
áreas propedêuticas o estudante diploma-se em Matemática, Português, 
História, Geografia, Artes, etc., e atuará nesta área. Na EPT cada curso 
necessita de diferentes disciplinas e, não cabe a cada uma delas ter um curso 
superior de licenciatura. Assim, fica difícil a diplomação deste sujeito e a 
especificidade de sua atuação. (p.12) 

 

Lugares e trânsitos do ensino de arte na educação profissional  

 

Neste contexto, caberia pensar os lugares e trânsitos do ensino de arte na educação 

profissional se ainda não há na agenda das políticas públicas nacionais uma demanda mais 

urgente, como a efetivação de políticas para a formação de professores da educação 

profissional e tecnológica? Entre a profissionalização de pessoal docente para a EBTT e o 

pensamento pedagógico da arte neste contexto, há um buraco a ser ocupada por discussões 

epistemológicas no campo da educação, currículo e formação desses professores para talvez, 

num futuro, se discutir a arte e seu ensino nos territórios da educação para o trabalho. 

Entender, num primeiro momento, o que é a instituição e como é a formação de seus 

professores seria uma matriz razoável para as discussões específicas das áreas de 

conhecimento, dentre elas, as artes.  

Ouvir as professoras colaboradoras me fez voltar às questões que me inquietavam e a 

impressão que tive neste percurso é que eu estava procurando a confirmação das minhas 

perguntas sobre a relação ensino de arte/educação profissional. Havia uma espécie de 

resistência em respondê-las, até porque, para a elas, o problema que eu trazia era novo e 

mexia com a história de cada uma: estou preparada para atuar neste contexto de ensino? Ou: 

há necessidade em pensar a formação de professores para a educação técnica/profissional? 

Suas licenciaturas, como os depoimentos anteriores revelaram, não propiciaram a abordagem 

deste tema. Nesse viés, a questão poderia sofrer uma virada: como estamos nos formando 

professores de arte, na prática, no contexto da profissão, na educação profissional? 

Ainda longe de um escopo teórico, investigativo e sistematizado que esclareça os arranjos 

institucionais e pedagógicos da educação profissional e tecnológica, talvez estejamos na fase 
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dos arranjos empíricos do ensino de arte nos Institutos Federais, ainda que isolados em cada 

câmpus de atuação, embora haja uma rede não-formal de troca de experiências em seminários, 

reuniões de planejamento pedagógico e em nossos eventos artísticos, como o Festival de 

Artes, em Goiás.  

 

Considerações finais 

 

Duzentos anos de tentativas de institucionalização da educação para o trabalhador 

ainda não foram suficientes para a consolidação e amadurecimento de um significativo braço 

da educação brasileira. Do Império à Primeira República, foram cem anos de experiências na 

contramão de um conceito de educação: primeiro criavam-se as escolas e depois pensava-se 

na formação do professor – ou será que se pensava? Mais cem anos entre a Segunda 

República e os dias de hoje, não parece termos tido uma agenda séria para estudar a formação 

dos professores para as escolas de formação técnica/profissional. a reformulação dessas 

escolas, em 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 

não temos nem dez anos de novo desenho institucional – inaugura junto a vontade que nós, 

professores, temos de pensar a nossa formação contínua. Quero dizer que novas questões 

sobre os lugares que trabalhamos e os enfrentamentos tanto da nossa formação, quanto da 

formação discente são rumores no berço de um sistema de ensino que parece ainda estar na 

incubadora. Os Institutos Federais reuniram milhares de professores com experiências 

diversas, com suas histórias de vida, suas pesquisas e então surgem novas perguntas e 

problemas a serem investigados. Nestes duzentos anos de escolas formais, talvez seja este o 

momento mais forte da educação profissional e tecnológica do país, da infra-estrutura ao alto 

nível de qualificação de seus professores e respectivas pesquisas.  

 Estamos nos (trans)formando em professores de arte em todos os contextos da 

aprendizagem: na educação infantil, na fundamental, na técnica/profissional, na educação de 

jovens e adultos, nas licenciaturas, nos bacharelados, nas pós-graduações, nas extensões e nos 

espaços não-formais e informais de educação. A agenda da história da educação profissional 

brasileira trouxe uma novidade, em 2008, com a criação dos Institutos Federais e o ensino 

médio integrado ao técnico em tempo integral. Tão nova é a escola e seu currículo quanto as 
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minhas perguntas sobre a atuação e formação deste professor. Somos afetados, claro, pela 

aura tecnicista da educação para o trabalho. Mas este é um dos privilégios da arte: ser afetada 

pelo lugar, provocar arranhões na rigidez dos sistemas de ensino e ser mediadora da 

subjetividade, seja em suas variadas manifestações. Nesse sentido, o ensino de arte continua 

se infiltrando e enraizando, como narra sua história, em diferentes lugares, mantendo sua 

flexibilidade e potencial adaptativo como um de seus privilégios epistemológicos. Suas 

matrizes, envolvendo a experiência, os fazeres, os materiais, as perguntas, os incômodos, o 

desafio criativo, adaptabilidade, sua força dialógica, etc., mantêm-se enquanto 

linguagem/expressão que dialoga e transforma o meio. Mudam-se, então, as instituições e 

nossas formas de perceber e habitar este meio, mantendo-se a arte em sua condição poética e 

seu poder de imersão para modificar tanto os velhos quanto os novos lugares da 

aprendizagem. 
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Resumo 
O presente trabalho pretende compreender por que as danças da contemporaneidade, tais como o funk, 
o axé, as danças de rua, o sertanejo, não estão e/ou não devem estar dentro das salas de aula de modo 
que possam contribuir para o conhecimento teórico-crítico-reflexivo do aluno enquanto ser-sujeito. 
Quer-se entender porque essas danças não são utilizadas pela disciplina de Arte de maneira diferente 
de como estão impostas na cultura social contemporânea. Sabemos que tais danças são também 
mercadológicas e midiáticas, causando assim uma aversão do que propõe a Dança dentro da sala de 
aula na disciplina de Arte. Porém, na maioria dos casos, são essas as danças que os alunos da educação 
básica (de Campo Grande/MS) têm como conhecimento e referência de dança, e isso está 
intrinsecamente ligado ao meio no qual esse indivíduo está incluso e habituado como seu contexto 
sociocultural. O que denomino aqui como ser-sujeito é o aluno que esta muito além da sala de aula e 
que tem corpos contemporâneos que dançam a contemporaneidade: o funk, o axé, as danças de rua e o 
sertanejo. Por este motivo, levanto esta discussão a fim de compreender e procurar meios para que 
essas danças possam ser incluídas no aprendizado do aluno sem fugir daquilo que a dança na 
disciplina de Arte propõe, utilizando-se deste conhecimento particular do aluno a favor da sua própria 
formação. Ressalto que não pretendo trazer nenhuma receita para tal feitura, muito menos tornar essas 

                                                            
1 Este trabalho vem apresentar uma discussão que há muito precisa ser realizada na área da Dança, sequer não 
devemos pensar que devesse já ter sido realizada na área de Arte como um todo, que é sobre a NÃO participação 
de práticas artísticas periféricas, excluídas, marginalizadas, produzidas por corpos não-brancos, não-héteros, 
não-europeus em lugares institucionais: nas Escolas, Galerias, Salões, Tetros Municipais, Plenárias e muitos 
outros. Ou seja, assumindo o lugar que ocupamos – o lugar do sujeito que pratica, gosta, se sensibiliza com as 
práticas artísticas não abordadas pelos espaços e discursos institucionais – este trabalho quer refletir para tentar 
entender porque algumas danças não ocupam os mesmos lugares que outras poucas já institucionalizadas há 
muito tempo. Nesta ordem, com a realização das discussões aqui propostas acaba por ficar bastante claro que 
muitos impedimentos institucionais (acadêmicos, espaços expositivos e salões) passam por preconceitos 
culturais estabelecidos nos lugares mais onde essas práticas deveriam achar lugar confortável: nas periferias das 
periferias que ainda se acham produtoras de arte, cultura e conhecimentos eurocêntricos. 
2 Este trabalho é parte de uma pesquisa que o primeiro autor desenvolve como TCC – Trabalho de Conclusão de 
Curso – do Curso de Artes Cênicas e Dança sob a orientação do segundo autor. 
3 Acadêmico do 4º ano do curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. E-mail: ademirjunior.uems@gmail.com. 
4 Doutor em Artes Visuais, área de concentração em Fundamentos Teóricos pelo IA/Unicamp. Professor DE/TI 
na Cadeira de Artes Visuais no Curso de Artes Cênicas e Professor Permanente do PROFEDUC na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UUCG. É Líder do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais 
em (re)Verificações Epistemológicas – CNPq/UEMS. Membro do NECC – Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados – UFMS e do Núcleo de Pesquisa Estudos Visuais – UNICAMP. marcosbessa2001@gmail.com. 
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danças da contemporaneidade disciplinadas, mas tentar entender e encontrar caminhos para se valer 
desse conhecimento cultural, o qual está tão presente nas salas de aula. Para tanto, estudos teórico de 
natureza crítico-cultural serão fundamentais para resignificar as noções postas de corpo, sujeito, dança 
e escola. 
Palavras-chave: Ser-sujeito. Danças da contemporaneidade. Bagagem cultural. 

Introdução 

Sabemos que danças como o funk, o axé, a dança de rua e o sertanejo, são as danças 

mais acessadas e dançadas pela maioria dos alunos da educação básica nos dias atuais (falo 

isso da cidade de Campo Grande/MS, onde moro e pude perceber dentro de algumas escolas). 

Isto se dá também porque essas danças também acabaram se tornando midiáticas e 

mercadológicas. Logo, essas danças estão intrinsecamente enraizadas na cultura dos alunos 

campo-grandenses da educação básica, e sabemos também que essas danças não possuem um 

objetivo específico voltado para a educação. Porém, são elas que estão cotidianamente dentro 

das casas, nos celulares e nas salas de aula; sejam elas cantadas, sejam dançadas pelos alunos. 

Esclareço que o que denomino sendo danças da contemporaneidade são as danças que 

cotidianamente são dançadas por esses alunos e, na maioria dos casos, são tudo o que eles 

conhecem de dança dentro de seu contexto sociocultural. 

Vivemos numa sociedade contemporânea, na qual os meios de informações mais 

acessados são as mídias tecnológicas, logo, a indústria cultural se vale disso para então 

propagar a divulgação de suas mercadorias para essa sociedade. Sabemos que o principal 

interesse da indústria cultural sempre esteve ligado ao lucro, por isso essas danças quando 

tomadas pela ótica midiática/mercadológica tornaram-se peças fundamentais para tal 

indústria, já que essas são as mais acessadas pela sociedade contemporânea. Porém, devo 

frisar que essas danças às quais cito como sendo da contemporaneidade não tem o objetivo 

único de mercadorias midiáticas e mercadológicas, pois muito antes disso são e estão na 

cultura popular brasileira antes mesmo de se tornarem mercadorias da indústria cultural. 

 
[...] a cultura – feita em série, industrialmente, para o grande número – passa a ser 
vista não como instrumento de livre expressão, crítica e conhecimento, mas como 
produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer 
outra coisa. 
É produto feito de acordo com as normas gerais em vigor: produto padronizado, 
como uma espécie de kit para montar, um tipo de pré-confecção feito para atender 
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necessidades e gostos médios de um público que não tem tempo de questionar o que 
consome. (COELHO, p. 06-07. 1993) 
 
 

A citação de Teixeira Coelho fala exclusivamente do objetivo da indústria cultural em 

se valer dessas manifestações populares em prol dos fins lucrativos (para a própria indústria 

cultural), porém não devemos esquecer que tais danças antes foram criadas pela população 

como forma de manifestação cultural. Valendo-se disso, de certa forma, a indústria cultural 

acaba impondo aquilo que a sociedade deve apreciar ou conhecer da Arte, neste caso 

específico, a dança, utilizando os meios midiáticos para tal função. Hoje em dia é lançada 

uma nova coreografia, uma nova música a cada dia, isso falando, grosso modo, e no geral, as 

pessoas não se valem muito do conteúdo abordado em tais músicas e/ou danças. Pois é o que 

os alunos aprenderam a ouvir e a dançar, é o que os alunos têm de referência sobre a dança e 

logo será aquilo que os mesmos reproduzirão dentro e fora da sala de aula. Então, 

concordando, mais uma vez volto ao autor antes citado, ao afirmar que esta cultura de massa 

não tem interesse em saber ou causar alguma espécie de indagação ao seu público, pelo 

contrário, quer que todos a engula goela abaixo. 

Da forma em que essas danças estão sendo utilizadas pela grande massa tem causado 

certa alienação ao seu público. Pois os mesmos consomem essas danças, até as reproduzem 

consciente ou inconscientemente, porém não conseguem apreciá-las de forma crítica e 

reflexiva. E por serem as danças mais acessadas e acessíveis à nossa sociedade, de modo 

geral, essas danças estão sendo levadas e reproduzidas pela grande maioria dos alunos dentro 

das salas de aula. 

Não estou aqui dizendo que o funk, o axé e as danças de ruas não têm suas qualidades 

e que não devem ser apreciadas. Pelo contrário! Falo porque sou um apreciador dessas danças 

e sei que por essas serem também um grande produto da indústria cultural elas acabam por se 

tornar algo tão mercadológico focado em fins lucrativos. Portanto, a demanda é que se não 

nos atermos às questões de conteúdo, se não as olharmos de forma crítica, assim como em 

outras danças, acabamos por aceitar que outras pessoas digam e pensem o que eu devo ou não 

apreciar/ouvir/dançar. Nós nos tornamos apenas corpos de reprodução (massa de manobra) 

mecanizados e esquecemos-nos de despertar o nosso lado sensível e crítico da Arte ou da 

cultura que nos cerca. 
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Tendo em vista que essas danças da contemporaneidade estão em todos os lugares: na 

televisão, nas rádios, na internet, nas festas, dentre outros muitos lugares, fica humanamente 

impossível dizer que esses estilos de danças não estão na cultura dessa sociedade 

contemporânea, de modo geral. Levando isso pra sala de aula é notória a repercussão que 

essas causam nos alunos. E como se utilizar dessas danças que, primeiramente, são 

manifestações culturais, porém, que acabaram por se tornar produtos da indústria cultural, já 

que estão dentro das salas de aula, ainda que não levadas pelos professores, e sim 

reproduzidas pelos alunos? Como mostrar aos alunos outras formas de olhar esses estilos de 

danças fazendo com que as mesmas contribuam para a formação e construção de mais 

conhecimentos desses indivíduos? Seria possível a transposição de algo que faz parte da 

identidade cultural da nossa sociedade contemporânea, que ao mesmo tempo é um produto da 

indústria cultural, numa ferramenta didática para a aula de dança na disciplina de Arte? 

A ideia de falar sobre este assunto surgiu a partir de algumas indagações pessoais, já 

que confirmo meu interesse por esses estilos de danças, e das minhas experiências de estágio 

supervisionado durante o curso de Licenciatura em Artes Cênicas e Dança, pela Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, onde tive a oportunidade de estar em salas de aula da 

educação básica ministrando aulas de dança e teatro, onde, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Médio, pude perceber que a maioria dos alunos da educação básica também tem como 

referências de danças o funk, o axé, as danças de rua e o sertanejo. 

Mesmo antes dos estágios, portanto, quando fui para a sala de aula, percebi que de fato 

se fazia necessário falar sobre este assunto que tanto me inquieta. Só que a ideia principal aqui 

é mostrar caminhos para que essas danças se tornem veículos contribuintes para a formação 

do aluno dentro da disciplina de Arte o que, de uma forma indireta, acabará tratando também 

das minhas questões pessoais em relação ao tema da minha pesquisa. 

Com isso, quero encontrar meios que possibilitem esses corpos que dançam a e na 

contemporaneidade dentro das escolas a perceber, analisar, criticar, formar e a encontrarem 

um (re)olhar outro para essas danças às quais os seus corpos reproduzem. Neste sentido 

acredito que a Disciplina de Arte tem a liberdade e função de desenvolver e trabalhar com o 

aluno que tais danças podem ser vistas por uma perspectiva outra do que a indústria cultural 

vem lançando mão para a sociedade contemporânea, e se valer dessas danças não-

2535



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

disciplinadas para a formação crítica, reflexiva, sensível, não apenas no âmbito acadêmico, 

mas principalmente cultural do ser-sujeito. Desta forma a bagagem cultural trazida pelo ser-

sujeito, o aluno, não será desvalorizada e estará inserida no ensino-aprendizagem desse ser-

sujeito, entretanto, agora com uma finalidade outra daquela que vem sendo colocada pela 

indústria cultural. 

Ser-sujeitos: corpos alunos e corpos professores 

Vivemos em um estado que é atravessado por várias culturas (nacionais e 

internacionais), pois além de fazer divisa fronteiriça com os países Paraguai e a Bolívia, Mato 

Grosso do Sul também faz limites nacionais com outros cinco estados do Brasil. Porém, essas 

fronteiras e limites são apenas para delimitar espaços geográficos, político e economicamente. 

Pois, quando falamos de culturas, essas divisas reais ou imaginárias (estabelecidos com 

marcos fronteiriços e limítrofes naturais e/ou irreais) as fronteiras são incapazes de impedir 

que as “diferenças culturais” se contaminem umas das outras como bem salientam Bessa-

Oliveira e Nolasco. 

 
Mato Grosso do Sul é um estado da federação brasileira que tem em sua história de 
formação características peculiares: se primeiro o Estado só se torna um estado 
independente após a sua separação de Mato Grosso em 1977, em segundo lugar ele 
hoje é constituído, e continua se constituindo, por imigrantes vindos de várias partes 
do mundo. Além de contar com divisas internacionais; Bolívia e a República do 
Paraguai, o Estado de Mato Grosso do Sul conta com cinco divisas nacionais, Mato 
Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e com o Paraná. Tais características tornam 
o Estado um lugar peculiar no cenário cultural brasileiro, pois aqui as culturas dos 
diferentes viajantes e transeuntes transformam a sociedade sul-mato-grossense num 
grosso caldo cultural constituído de culturas diferentes. (BESSA-OLIVEIRA, 
NOLASCO, 2010, p. 82). 
 
 

Partindo desse pressuposto de que estamos num estado que o grande diferencial 

cultural está realmente nas múltiplas diferenças que pra cá convergem, e sabendo que nosso 

estado se encontra às margens dos grandes centros, logo, é possível discernir que nossa 

cultura é tomada por grande parte da nação como cultura periférica. Em se tratando das 

danças mais acessadas e dançadas pela nossa população, isso fica bem evidenciado, pois, o 

funk, o axé e/ou as danças de rua são tidas como danças periféricas, mesmo que essas hoje 

sejam tratadas como produtos da indústria cultural e que também estejam nos grandes centros. 
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E essa bagagem cultural trazida pelos alunos para as salas de aula, sem tomar a princípio 

qualquer especificidade artística, acaba influenciando em seu aprendizado uma vez que esses 

se baseiam naquilo que tem de conhecimento sociocultural para expor aquilo que entende e 

conhecem sobre determinada cultura; neste caso, pensamos esses diferentes ser-sujeitos a 

partir das danças. 

Determinadas danças como o funk, o axé, as danças de rua e outras tantas que se 

situam fora do circuito acadêmico têm a finalidade única, quando tomadas pela indústria 

mercadológica da cultura, de entreter seu público, e na maioria dos casos nos apegamos tanto 

às coreografias e nos ritmos das músicas que deixamos o conteúdo que essas nos trazem 

passarem despercebidos. Afinal, se é pra entreter, divertir e dançar, pra que vou me apegar 

ao que dizem algumas letras dessas músicas? O que não podemos deixar acontecer é que 

essas danças da contemporaneidade, tão acessíveis nos dias atuais e tão modinha na sociedade 

contemporânea, acabem por nos alienar num conceito raso, mas sólido ao mesmo tempo do 

que venha a ser a dança de modo geral.5 

Entendo que tais danças já citadas acima sejam, em muitas vezes, tudo que muitos 

sujeitos conhecem sobre dança. Também por este motivo não as desqualifico como cultura e 

muito menos como geradora de conhecimento, pois também já partilhei do mesmo 

pensamento restrito de dança. Porém, cabe à nós, público e também apreciadores dessas 

danças, nos orientarmos e nos posicionarmos como cidadãos críticos e principalmente donos 

de um corpo consciente e não apenas como corpos dançantes alienados e reprodutores de tais 

danças. Ou talvez fosse melhor dizer: donos de corpos conscientes, cada um com o seu, mas 

que se multiplicam para compreender que, de forma clara, aquela noção de corpo moderna 

não ilustra mais nenhum desses corpos que dançam e se (re)conhecem na contemporaneidade. 

De modo bem particular acredito que este conhecimento, ora limitado, ora fechado e 

nem por isso vazio de conhecimento sobre dança, é algo bem característico do lugar de onde 

estamos/viemos. Não quero generalizar ao dizer isso, mas venho do interior do estado de 

Mato Grosso do Sul, onde cresci ouvindo e dançando essas danças as quais chamo de danças 

                                                            
5 Esperamos também que esteja ficando claro que a ideia da nossa discussão não é ressaltar um “modelo” de 
dança a ser trabalho nas escolas. Não estamos aqui defendendo este ou aquele estilo de dança, igualmente não 
estamos dizendo que deve haver uma dança específica que detenha a capacidade de produzir conhecimentos. 
Nossa discussão assenta-se na ideia de tratar todas as danças como produtoras de arte, cultura e conhecimentos 
para os alunos. 
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da contemporaneidade. Desta forma, meu corpo traz características nítidas desses estilos de 

danças, e isto é algo já tatuado em meu ser-sujeito, são minhas bagagens culturais do lugar de 

onde venho. Não que eu não conhecia outras danças, porém eram as danças que eu tinha 

contato, as danças que meu corpo dançava. Contudo eu só pude ter uma noção outra, um olhar 

outro destas danças, após entrar para a academia. Antes disso digo que apenas reproduzia o 

que o corpo conhecia, porém não tinha autonomia de falar por ele mesmo. E ao entrar em 

contato com os alunos da educação básica, percebo que a forma que eles veem essas danças 

continua a mesma de anos atrás (meus anos atrás). 

Com essa experiência de vida, pessoal e a acadêmica, achei necessário discutir sobre 

este assunto que não só é uma inquietação pessoal, mas que também esta 

contemporaneamente dentro e fora dos muros das escolas. Neste caso, valendo-me do curso 

em que estou situado, nada melhor do que falar de dança(s) na escola! Portanto, busco propor 

utilizar-se do conhecimento sociocultural do aluno a favor de sua formação, não os limitando 

à apenas essas danças, mas sim os mostrando uma visão outra e uma função outra dessas 

danças que estão atravessadas e registradas (atravessando e registrando) no corpo desse ser-

sujeito para muito além de apenas reproduzi-las mecanicamente em seu cotidiano. 

Ressalto aqui que minha intenção não é disciplinar essas danças da 

contemporaneidade, pois elas estão muito além dos muros das escolas e academias, mas sim 

fazer com que esses alunos as vejam e as entendam num contexto muito mais amplo do que 

simplesmente dançar nas baladas. Quero procurar evidenciar caminhos que possibilitem que 

essas danças que já estão dentro das salas de aulas forneçam aos alunos conhecimento que 

contribua para formação crítica, reflexiva e sensível, e que esses ser-sujeitos estejam atentos 

às coisas que estão sendo cotidianamente impostas pela industrial cultural. A ideia é trazer 

essas danças de forma que esse ser-sujeito tenha autonomia e conhecimento daquilo que seu 

corpo (re)PRODUZ, traz e comunica consigo e com os outros. Valorizando assim o 

conhecimento do conhecimento aquele que é trazido na/pela identidade corpórea desse ser-

sujeito que quer se comunicar com o mundo ao seu redor. 

A fim de entendermos que essa bagagem cultural/corporal trazida é indissociável, seja 

pelo artista da cena, seja pelo aluno, e que o corpo de cada ser-sujeito é um só, independente 
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do lugar que o mesmo esteja ocupando, transcrevo uma passagem de Márcia Strazzacappa 

que diz que 

 
[...] fica evidente que o homem não pode negar sua cultura que, por meio de 
aprendizagens anteriores, lhe imprimiu características pessoais. Ao menos não pode 
negá-la sem esforço. Se quiser fazê-lo, deverá se submeter a novas aprendizagens, 
novos condicionamentos, tão fortes quanto os primeiros. (STRAZZACAPPA, 2009. 
p. 44). 
 
 

Neste sentido, inserir aquilo que o aluno traz registrado em seu corpo sobre o meio em 

que está inserido, neste caso, as danças, dentro da sala de aula, possibilitará ao aluno novas 

aprendizagens novos conhecimentos, novas experiências e um olhar outro sobre sua própria 

cultura. Igualmente possibilitará ao professor a proposição de múltiplas atividades mais 

relacionadas a esses alunos. Possibilitando ao aluno um (re)conhecimento mais amplo e mais 

crítico daquilo que seu corpo é, anuncia, transmite e (re)PRODUZ. E para que isso aconteça 

se faz necessário que sejamos capazes de conhecer nosso próprio corpo, levando 

especialmente para a sala de aula, o do professor também como ser-sujeito ou o corpo do 

aluno quando (for)ser-sujeito: ambos com suas bagagens culturais corpóreas dos seus 

conhecimentos e experiências vindos dos seus contextos socioculturais desde a sua existência 

até o tempo presente. 

Para tornar possível esse entendimento de corpos diferentes como corpos de ser-

sujeitos, se faz necessário entender qual a importância da dança dentro da escola. Na 

atualidade escolar a dança tem papel muitas vezes de festas comemorativas e/ou atividades 

físico-disciplinares nas aulas de Educação Física. A dança, do nosso entendimento, vai muito 

além do simples dançar e deve ter relação direta com a vida do aluno, do ser-sujeito. “O 

ensino de dança na escola não deve fixar-se na formação de futuros bailarinos, mas se 

relacionar imediatamente com a vida dos alunos, como parte integrante da educação dos 

indivíduos”. (MORANDI, 2009. p. 73) 

Tendo em vista que a maioria dos alunos da educação básica tem acesso apenas a 

danças como o funk, axé, danças de rua e o sertanejo, e que a bagagem cultural desses 

sujeitos-alunos devem ter relação direta e constante em sua formação, considero essa 

discussão aqui posta muito necessária. Não apenas para reparar e responder algumas 
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inquietações pessoais, que afirmo ainda ter, mas pensando também de um ponto de vista 

docente, de um futuro professor licenciado em teatro e dança que enfrentará a questão posta 

logo ali na frente. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa não é limitar o aluno a conhecer apenas 

determinados estilos de dança, mas utilizar-se desta bagagem cultural que está cotidianamente 

dentro das salas de aula reproduzidas pelos alunos com um objetivo outro. Possibilitando 

assim uma desalienação da alienação causada pela indústria cultural, que se vale dessas 

danças da cultura popular brasileira como cultura mercantil, e valorizando também a cultura 

desse ser-sujeito. Com isso podemos trazer e ressaltar os verdadeiros valores dessas danças, 

que a indústria cultural acaba apagando e sufocando por conta dos fins lucrativos, e também 

fazer com que haja uma relação horizontal entre professor/aluno, onde exista e se estabeleça 

uma via de mão-dupla, considerando que professor e alunos possam aprender juntos. Para isso 

se faz necessário também que o professor vá muito além dos conceitos pré-estabelecidos, 

como bem diz Marcos Antônio Bessa-Oliveira: 

 
É preciso haver uma correspondência entre as informações do professor e dos 
alunos, o mais próximo possível a níveis de igualdade. Os professores precisam se 
abrir para esse universo tecnológico dos alunos que está em formação e ampliação 
constante, e, principalmente, os professores precisam se valer cada vez menos de 
conceitos hegemônicos e pré-estabelecidos pela história cultural tradicional da 
sociedade. Acreditamos estar a cargo do professor estabelecer essas relações de 
igualdades no plano de ensino e da aprendizagem. (BESSA-OLIVEIRA, 2010. p. 
109). 
 
 

Para isso, acredito que a escola, a disciplina de Arte e a dança na sala de aula possam 

indiscutivelmente trabalhar e desenvolver juntamente com o aluno caminhos que possibilitem 

tal feitura. E com o intuito de enfatizar o que digo, aproveito de mais uma passagem de Isabel 

Marques que diz: 

 
Proponho que o trabalho com dança em situação educacional baseada no contexto 
dos alunos seja o ponto de partida e aquilo a ser construído, trabalhado, desvelado, 
problematizado, transformado e desconstruído em uma ação educativa 
transformadora na área da dança. (MARQUES, 2011. p. 100). 
 
 

A fala da autora vem para afirmar que a dança na disciplina de Arte para que 

“aconteça” como propositora de conhecimentos tem que haver essa relação direta com o 
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contexto sociocultural do aluno. Logo, vejo a necessidade de se trabalhar essas danças na 

contemporaneidade com esses corpos que dançam a contemporaneidade, sejam dentro ou do 

lado de fora da sala de aula. Mas, fará a diferença, levando através dessas bagagens culturais 

específicas um conhecimento teórico, crítico, reflexivo, sensível sob a formação desse aluno 

enquanto ser-sujeito/cidadão que vai muito além da simples reprodução de passos 

coreografados e/ou sensualidade por sensualidade. 

Esta relação entre ser-sujeito/dança/escola/Arte/sala de aula está intrinsecamente 

ligada umas as outras, tornando-se assim indissociáveis. Pois o corpo que dança na casa, na 

rua, nas festas é o mesmo corpo que estará dentro da sala de aula. Talvez com algumas regras 

e imposições pré-estabelecidas pela sociedade escolar, mas ainda assim continuará sendo o 

mesmo corpo com suas marcas e registros de uma vida que está além dos muros das escolas e 

que sempre estará além de conceitos e limites impositivos e pré-estabelecidos, também dentro 

das escolas, mas seja o lugar qual for onde este corpo estiver ocupando. 

Considerações finais 

Para entender melhor o que pretendo com esta pesquisa me embasei em estudos de 

alguns teóricos que falam especificamente da dança na escola e também que falam sobre a 

importância do conhecimento cultural adquirido pelo aluno além dos muros das escolas. 

Teóricos como, Isabel Marques, Márcia Strazzacappa, Carla Morandi, Bessa-Oliveira, 

Nolasco e alguns outros textos não menos importantes, os quais me ajudaram a construir de 

forma crítico-cultural tal discussão. Como dito anteriormente, não pretendo com esta pesquisa 

formalizar uma receita que com a qual me conduza a trabalhar esses estilos de danças dentro 

da sala de aula. Mas sim levantar uma discussão da real importância de levarmos isso para 

dentro das escolas, para dentro das salas de aula. Promovendo com essas danças, que nos dias 

atuais se tornaram produtos da indústria cultural, mas que muito antes disso nasceram de 

manifestações culturais criadas pela sociedade, propulsoras de conhecimento. 

Por serem danças que estão registradas nos corpos desses alunos da educação básica, 

por levar em consideração o conhecimento adquirido pelo aluno além da escola e por se tratar 

de manifestações populares, considero pertinente levarmos essas danças sim para dentro das 

salas de aula. Afinal, elas já estão! Mas precisamos dar outra roupagem, um olhar outro para 
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esse ser-sujeito da sua própria cultura, da sua própria dança, propiciando ao aluno 

contribuição para sua própria formação através do seu contexto sociocultural. Possibilitando 

assim uma relação mais igualitária e rompendo com qualquer hierarquia que possa haver entre 

conhecimento do professor e do aluno. Pois ambos são geradores e produtores de 

conhecimento. 

Assim como na Arte, de modo geral, a dança é uma das linguagens que está 

cotidianamente presente na vida do ser-sujeito, seja ele um aluno, seja um professor, e que 

essas danças da contemporaneidade e esses corpos que danças a contemporaneidade estão 

muito além dos muros das escolas, e por este motivo considero necessário que essas danças 

recebam uma importância e uma visão outra nos espaços escolares. Primeiramente do 

professor que tem como objetivo buscar mecanismos e meios de se valer dessas danças da 

contemporaneidade para a formação do aluno enquanto ser-sujeito. Só assim esse aluno, esse 

ser-sujeito terá um olhar outro da cultura à sua volta. Ai este terá vez, voz, gostos próprios, 

serão donos e conscientes de seus próprios corpos. Trazendo assim a liberdade e a valorização 

dessas danças que não julgo serem menos importantes do que qualquer outra, e que por este 

motivo, e por estarem tão relacionadas com o a história corpórea desse ser-sujeito, devem e 

precisam ser levadas para as salas de aula, não somente reproduzidas pelos alunos, muito 

menos de forma disciplinada, pois acho praticamente impossível isso acontecer. Mas para 

mostrar para o aluno a importância cultural trazida em seu corpo para sua formação enquanto 

ser-sujeito, crítico, reflexivo e sensível e o quão isso, pode sim, estar intrinsicamente 

associado com seu processo de ensino-aprendizagem, mostrando assim que essas danças da 

contemporaneidade vão muito mais além dos muros das escolas. 

Com isso, termino este texto dizendo que esta pesquisa vai muito além do que essas 

poucas laudas até aqui escritas, mas acreditando estar no caminho certo para que futuramente 

eu possa afirma e ver essas danças inseridas pelo professor dentro da sala de aula, e que seja 

dada a elas a mesma importância histórico-social-cultural que outras têm, assim como 

qualquer outra dança. Estejam elas cotidianamente relacionadas ao contexto sociocultural do 

aluno/ser-sujeito ou não. Pois, quando se trata de corpo e conhecimento, não existem limites 

(fronteiras) e um ponto final que possam delimitar esses corpos que dançam. 
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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS/ARTE E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
 

Nelma do Amaral Rezende Diniz Bento1  
 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3  
 
Resumo 
 
O ensino de Arte é a educação que oportuniza ao aluno o acesso à Arte como linguagem expressiva e 
forma de conhecimento, levando-o a desenvolver diversas competências necessárias à apreciação e ao 
fazer artístico. Conforme determinado pela LDB 9394/96, a arte é uma disciplina obrigatória nas 
escolas. No entanto, para que essa prática seja eficiente faz-se necessário uma constante avaliação por 
parte do professor, para que possa redimensionar sua atuação docente sempre que necessário. Neste 
trabalho, analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental, 
explicitando como a questão curricular em arte se colocou internamente ao plano político-institucional 
em torno da proposta dos PCNs em Arte e da definição de diretrizes curriculares para o Ensino 
Fundamental. Relacionar este documento a prática e re-significação pedagógica do professor de arte. 
A escola é o espaço das discussões sobre direitos e deveres, e de reflexão da realidade. É também a 
dimensão social das manifestações artísticas, que constitui uma das funções importantes do ensino da 
Arte, como propagado nos PCN. Considerando que o ensino de Artes vem sofrendo modificações ao 
longo da história das reformas educacionais, percebe-se que a Arte é pouco valorizada e sofre certo 
preconceito nos espaços escolares. Toda e qualquer área do conhecimento humano está impregnada de 
concepções ideológicas, históricas, sociais e políticas, que refletem e influenciam o momento em que 
cada indivíduo está vivendo.  Um dos grandes desafios do ensino de Arte na contemporaneidade é 
tornar se uma disciplina reconhecida por alunos e professores dos outros componentes curriculares, já 
que recebe ainda o estigma de apêndice para as outras disciplinas na Educação Básica.  
 
Palavras-chave: Curriculo, Ensino da Arte, Re-significação. 
 

Introdução 

 

São notáveis as transformações pelas quais passam os entendimentos sobre processo 

de aprendizagem e processo de ensino. Dentre outros elementos que sofrem estas 

transformações, está o conteúdo de arte.  

O ensino das  Artes no Brasil é marcado pelas relevantes interferências sociais e 

culturais, tais como: o comprometimento do ensino artístico visando a preparação para o 

                                                 
1 Licenciada em Artes Visuais, pela Instituição de Ensino Superior Leonardo da Vinci UNIASSELVI. 
Especialista em Gestão Escolar. E- mail: nelmasemed@gmail.com 
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trabalho; os princípios do Liberalismo e do Positivismo, bem como da experimentação 

psicológica na educação em arte; no entanto, o ensino de Artes inserido nas Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB nº4024/61, nº 5692/71 e nº 9394/96); a retomada de 

movimentos de arte-educadores da década de 1980; as experiências pedagógicas re-

significadas no campo das artes e a sistematização de cursos de pós-graduação; os debates 

sobre os conceitos e metodologias do ensino de artes; os olhares voltados às novas 

concepções estéticas e tendências das artes contemporâneas, culminando com a  elaboração na 

década de 1990,  dos Parâmetros Curriculares Nacionais (FUSARI; FERRAZ, 1999). 

Conforme determinado pela LDB 9394/96, a arte é uma disciplina obrigatória nas 

escolas. Dessa forma, “[...] o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (LDB, 1996, p. 16), afim de promover o desenvolvimento das habilidades, 

competências e conhecimentos necessários das diferentes áreas, como forma de apropriação 

cultural e construção humana. É importante salientar que Arte, enquanto área de 

conhecimento, tem vários campos de expressão, sendo preciso apresenta-los aos alunos, para 

que o investimento e a investigação, sejam feitos no campo com o qual mais se identifica. 

Para que ocorra a valorização do ensino da arte como área de conhecimento que está 

assegurado pela L.D.B. 9394/96, deve-se questionar as práticas, incentivar e garantir a 

pesquisa e boa articulação em sala de aula, do que é proposto no currículo, oferecendo o que 

historicamente se produziu e está em produção pela humanidade, para que a exploração gere 

conhecimentos e vivencias ricas e pessoais. 

Com este olhar, as ações que ao longo dos anos foram sendo incorporadas ao Ensino 

de Arte no Brasil também estão gerando pensamentos de que cabe aos professores, na 

atualidade, se apropriarem dessas nomenclaturas e ressignificá-las na sua atuação docente 

 
As terminologias desvelam, portanto, escolhas conceituais que definem trajetórias 

metodológicas. Mas nada é tão cirurgicamente delimitado e as terminologias acabam 

abarcando uma complexidade de conceitos que se (inter) relacionam. No momento em 

que uma nova lei posiciona uma outra direção, essas questões pedem ressignificação e 

novos questionamentos. (MARTINS, 2003, p. 52). 
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Diante dessa atuação que busca nos conhecimentos e saberes repassados ao longo dos 

anos do Ensino de Arte no Brasil um novo ensinar e aprender na mobilização desses saberes 

oriundos de estudos anteriores. 

Neste trabalho, analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o 

Ensino Fundamental, observando o seu desdobramento nas ementas curriculares, nos planos 

anuais, bimestrais, culminando com um plano diário e o modo como a questão curricular em 

arte se coloca em internamente ao plano político-institucional em torno da proposta dos PCNs 

em Arte e da definição de diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental. Relacionar este 

documento a prática e re-significação pedagógica do professor de arte. 

 
 
O Ensino de Arte: Novas diretrizes curriculares 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são um documento elaborado após a 

promulgação da Lei nº 9.394/96, com a finalidade de sistematizar o ensino no país 

independente das diferenças regionais. 

A arte tem por finalidade trabalhar, na prática, com a música, os jogos teatrais, o 

desenho e a dança, levando em conta os elementos formais, como o estudo das cores e das 

formas encontradas nas artes visuais. Portanto, segundo os PCN, um conhecimento de arte 

sem articulação com o fazer artístico, apreciação e fundamentação teórica não tem sentido. 

De acordo com os PCN, os conteúdos de arte estão norteados por três eixos: produzir, 

apreciar e contextualizar. No produzir, o aluno se expressa; ao apreciar, entra em contato com 

a produção histórica; e na análise, disseca sua produção e dos outros colegas. “O estudo, a 

análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto para o processo pessoal de criação dos 

alunos como também para sua experiência estética e conhecimento/significado que ele 

desempenha nas culturas humanas” (PCN 5ª a 8ª série, p. 49). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
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produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. (PCN/ 
ARTE-1997, p.19). 

 

No entanto, para que essa prática seja eficiente faz-se necessário uma constante 

avaliação por parte do professor, para que possa redimensionar sua atuação docente sempre 

que necessário. 

Conforme descrito por Vieira (2006), os Parâmetros Curriculares Nacionais da área de 

Arte, em vigor desde 1997, tiveram a virtude de trazer para o primeiro plano do cenário 

educacional uma antiga reivindicação que clamava pela presença regular da Arte no currículo 

escolar. Desde então, com maior ou menor intensidade, maior ou menor aplicação e vontade, 

maior ou menor disponibilidade e condições efetivas de colocar em prática a educação 

estética no cotidiano da criança e do jovem, as escolas buscam metodologias e didáticas para 

tentarem realizar aulas que se adequem à nova orientação, ainda longe de garantir o 

aprendizado e a autonomia do aluno na construção do conhecimento de arte em articulação 

com o fazer artístico, apreciação e conhecimento da fundamentação teórica. 

Com a intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN), estimularam de forma positiva no 

sistema educacional brasileiro. Influenciando a prática pedagógica e também gerando 

inquietações, inclusive na área de Artes. 

A arte é uma disciplina obrigatória nas escolas, conforme determinação da LDB 

9394/96. Os PCNs de Arte definem as quatro linguagens a serem incorporadas no currículo 

escolar das instituições de ensino, as quais são: artes visuais, dança, música e teatro. No 

entanto, ainda se torna necessário reafirmar a importância dessa área explorando a leitura 

multicultural na formação sociocultural do cidadão. 

 
Em vigor desde 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais da área Arte tiveram a 
virtude de trazer para o primeiro plano do cenário educacional uma antiga 
reivindicação que clamava pela presença regular da Arte no currículo escolar. Desde 
então, com maior ou menor intensidade, mais ou menos aplicação e vontade, mais ou 
menos disponibilidade e condições efetivas de colocar em prática a educação estética 
no cotidiano da criança e do jovem, as escolas vêm se adaptando à nova orientação 
(VIEIRA, 2006, p.189). 
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Como um dos objetivos gerais de Arte para o Ensino Fundamental os Parâmetros 

Curriculares Nacionais destacam que: 

 
O aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas diversas 
modalidades da área de Arte (artes visuais, dança, música e teatro), tanto para produzir 
trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, 
desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos 
ao longo da história e na contemporaneidade. (PCN/ARTE, 1997: 39) 

 

Conforme Barbosa (1998, p.16):  

 
Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de 
vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. A arte, como linguagem 
representacional dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos 
através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as linguagens discursivas e 
científica.  

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, as propostas para essas diversas 

linguagens artísticas estão submetidas à orientação geral, apresentada na primeira parte do 

documento, que estabelece três diretrizes básicas para a ação pedagógica. São diretrizes que 

retomam, embora não explicitamente, os eixos da chamada “Metodologia Triangular” ou 

melhor, “Proposta Triangular”, defendida por Barbosa (1998) na área de Artes Plásticas. 

Segundo os próprios Parâmetros, o “conjunto de conteúdos está articulado dentro do processo 

de ensino e aprendizagem e explicitado por intermédio de ações em três eixos norteadores: 

produzir, apreciar e contextualizar.” (BRASIL, 1998, p. 49). Vale ressaltar que, em nosso 

País, a “Proposta Triangular” representa a tendência de resgate dos conteúdos específicos da 

área, na medida em que apresenta, como base para a ação pedagógica, três ações mentais e 

sensorialmente básicas que dizem respeito aos modos como se processam os conhecimentos 

em Arte. 

Com os eixos norteadores adotados, o documento citado coloca-se em sintonia com as 

buscas desenvolvidas no campo do Ensino de Arte, refletindo o próprio percurso da área. 

Com isso, a (re)construção do conhecimento em Arte se dá por meio da inter-relação de 

saberes que se concretiza na experienciação estética. (BRASIL, 1998). 
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[...] no que se refere às orientações e propostas contidas [...] particularmente nos 
PCNs, é muito possível que poucas saiam da página impressa. Histórica e socialmente 
conservadoras, pedagogicamente megalômanas, e culturalmente demagógicas – 
porque descontextualizadas – um grande número das propostas que ali estão, fazem 
efeito, mas não levam a efeito aquilo que propõem. Por que? (TOURINHO, 2003, p. 
28). 

 

Cabe a cada escola a elaboração de um projeto político-pedagógico, com base num 

amplo e aprofundado processo de conhecimento da Arte, análise e proposição de alternativas, 

cuja elaboração demanda a participação efetiva de todos os envolvidos: comunidade, pais, 

alunos e professores. 

O Professor de Arte: Pensar Pedagógico 

É papel do professor oferecer aos alunos novas estratégias pedagógicas de 

aprendizagens significativas em Arte. Neste sentido, as linguagens artísticas como, artes 

visuais, dança, música e teatro apresentam-se como técnicas de expressão do pensamento e 

sentimentos de professores e alunos. 

A escola é o espaço das discussões sobre direitos e deveres, e de reflexões das diversas 

realidades. É também a dimensão social das manifestações artísticas, que constitui uma das 

funções importantes do ensino da Arte, como propagado nos PCN. Eles aprendem com isso 

que, os povos, costumes, religiões, modos de produção e criação diferentes dos dele, existem, 

com elementos que os ajudam a compreender melhor o outro para uma convivência com as 

diferenças. Parte daí, uma consciência tanto de preservação dos patrimônios culturais, 

ambientais e o respeito pela diversidade. 

Os conteúdos de Arte estão norteados por três eixos: produzir, apreciar e 

contextualizar. Através do “produzir” os alunos se expressam, experimentando todas as 

linguagens artísticas. Apreciando, entram em contato com as produções históricas e sociais da 

Arte, analisando sua própria produção e dos colegas. De maneira que:  

 
 O estudo, a análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto para o processo 
pessoal de criação dos alunos como também para sua experiência estética e 
conhecimento significado que ela desempenha nas culturas humanas. (PCNs, 5ª a 8ª 
série, p. 49). 
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O trabalho com artes visuais pode ser iniciado com a utilização de fontes de 

informação e comunicação artística. Para tanto, segundo os Parâmetros curriculares Nacionais 

declaram que: A escola deve colaborar para que os alunos passem por um conjunto amplo de 

experiências de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, 

conhecimento e produção artística pessoal e grupal (PCN/Arte, 1997, p.61). 

 
Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa descobrir quais são os 
interesses, vivências, linguagens, modos de conhecimento de arte e práticas de vida de 
seus alunos. Conhecer os estudantes na sua relação com a própria região, com o Brasil 
e com o mundo, é um ponto de partida imprescindível para um trabalho de educação 
escolar em arte que realmente mobilize uma assimilação e uma apreensão de 
informações na área artística. (FERRAZ, FUSARI; p. 200122) 

 

Como afirma FREIRE (2003, p.47): “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção". 

 Em conformidade com esse pensamento   deve-se descreve o professor de arte na sua 

função como mediadores e facilitadores da aprendizagem, proporcionando ao aluno vivenciar 

culturas diversas e ampliar seus conhecimentos em arte. O ensino de arte na educação 

escolar precisa estar vinculado a uma concepção de ensino. 

  
A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola exige que se esclareçam 
quais posicionamentos sobre arte e educação escolar estão sendo assumidos. Por sua 
vez, tais posicionamentos implicam, também, na seleção de linhas teórico-
metodológicas. (FERRAZ, FUSARI; 2001, p.22). 
 
 

Cabe ao professor de Arte colocar em prática essa construção/desconstrução como 

conhecimento crítico de conceitos formais, visuais, sociais e históricos, que tem sido, muitas 

vezes, distorcido, descartados, , reformulados, justificados e criticados (BARBOSA, 2003). 

Ao manifestar-se artisticamente, a criança constrói sua identidade e autoestima, 

trabalha liberando seus sentimentos e tensões, e aprimora suas percepções, fatores estes que 

influenciarão positivamente na aprendizagem, na sua relação com o eu, com o outro e com o 

mundo. 

Conforme descrito por Vieira (2006) a grande virtude do PCN é reconhecer a Arte 

como um campo específico de organização do conhecimento. Entretanto, percebemos que o 
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seu eixo ordenador apresenta a Arte, como parte de um capital cultural acumulado 

previamente dado, no qual o papel histórico da arte na vida social reduz-se conceitualmente à 

noção Vida-Valor-Arte. 

Em seu percurso histórico a Arte foi renomeada a fim de contemplar as produções, as 

criações, seguindo as tendências das pedagogias em vigor; no entanto, é importante entender 

que esses diversos meios apresentados nos documentos oficiais que regulamentam o ensino de 

Arte são ferramentas e não condições para se alcançar o conhecimento em Arte. 

 
Assim, ensinar Arte não é simplesmente apresentar certos elementos da linguagem 
visual, musical ou cênica, relacionar características artísticas com seus respectivos 
autores ou conhecer uma História da Arte dita universal. É preciso mais, para que a 
informação se transforme em conhecimento; é necessário interpretar e questionar 
diferentes representações culturais, analisando os processos de criação e execução 
dessas produções, pois uma aprendizagem se nutre da investigação, do diálogo e do 
olhar do outro. É preciso ainda ser conhecedor dos documentos oficiais que 
normatizam e regulamentam este ensino; ter sobre eles um olhar crítico, um olhar de 
análise para que suas influências não sejam verdades absolutas. 
 
 

Zagonel (2008) diz que a tarefa de tentar definir a arte gera discussões intermináveis, 

motivo este de não haver uma definição abrangente ou precisa o suficiente. Tal palavra 

costuma ser usada com diferentes significados: a arte de executar bem alguma tarefa, a arte de 

preparar algo ou de dominar alguma técnica, ou pode ser usada corriqueiramente e 

popularmente para definir quando a criança está inventando algo diferente: “Essa criança está 

fazendo arte”. 

Barbosa (2003) menciona que é por meio da Arte que a pessoa desenvolve a percepção 

e a imaginação, aprende a realidade do meio ambiente, desenvolve a capacidade crítica, 

permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de 

maneira a mudar a realidade, que foi analisada. 

Sobre o assunto Lis (2009) conclui que:  

 
Hoje é grande a preocupação dos professores de Arte em fazer a integração das quatro 
áreas artísticas. De modo que, não se deve colocar os conteúdos no currículo de forma 
isolada e esperar que o aluno possa integrá-los na sua cabeça. Há grandes dificuldades 
em estabelecer uma relação mais aprofundada entre as linguagens artísticas, mas 
mesmo assim, o professor pode compreender os elementos básicos de cada área da 
Arte e a partir de seu conhecimento e experiência, proporcionar aos alunos o contato 

2551



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

com outras linguagens, que não a de sua formação. Os alunos em suas vidas entram 
em contato com estas artes e tem suas preferências. 
 

Os PCNs orientam para que a Arte faça parte de todas as disciplinas, reconhecendo 

sua importância como qualquer outra matéria, pois ela traz grandes benefícios aos alunos, por 

exemplo, a compreensão em outras áreas do conhecimento humano. Os PCNs de Arte 

fornecem subsídios importantes em suas orientações didáticas. Cabe ao professor desenvolver 

reflexão pedagógica específica para o ensino das diferentes modalidades artísticas.  

Como educadores devemos estar sempre buscando o entendimento do 

desenvolvimento da aprendizagem da criança e como ela acontece nas crianças, tornando 

mais fácil a elaboração de metodologias para aplicação do ensino da arte. O fato é que as 

crianças antes de frequentarem as escolas, já possuem um aprendizado com o 

desenvolvimento desde o seu nascimento. 

De acordo com os PCNs Artes (1997 p.72), a prática de aula é resultante da 

combinação de papéis que o professor pode desempenhar antes, durante e depois de cada aula. 

 
Antes da aula, o professor desempenha os papéis de: pesquisador de fontes de 
informação, materiais e técnicas; apreciador de arte, escolhendo artistas a serem 
estudados; criador na preparação e na organização da aula e seu espaço; estudioso da 
arte, desenvolvendo seu conhecimento artístico; e um profissional que trabalha junto 
com a equipe escolar. Durante a aula: incentivador da produção individual ou grupal; 
estimulador de um olhar crítico; propiciador de um clima que tenha curiosidade, 
constante desafio perceptivo; qualidade lúdica e alegria; inventor de formas de 
apreciação da arte; acolhedor de materiais, ideias e sugestões trazidos pelo aluno; 
formulador de destino para os trabalhos dos alunos; descobridor de propostas de 
trabalho para desenvolver o processo de criação, reflexão e apreciação de obras de 
arte; reconhecedor do ritmo pessoal dos alunos; e analisar os trabalhos junto com os 
alunos. E depois da aula ele assume os respectivos papéis: articulador das aulas, uma 
em relação com as outras; avaliador de cada aula particular; e imaginador do que está 
por acontecer na continuidade do trabalho com base no conjunto de dados adquiridos 
na experiência das aulas anteriores. 
 
 

Para Ivone Mendes Richter (2003, p. 51): 
 O grande desafio do ensino da arte, atualmente é contribuir para a construção da 
realidade através da liberdade pessoal. Precisamos de um ensino de arte por meio do 
quais as diferenças culturais sejam vistas como recursos que permitam ao indivíduo 
desenvolver seu próprio potencial humano e criativo, diminuindo o distanciamento 
existente entre a arte e a vida. 
 

A motivação do educador é o eixo norteador para superar os desafios deste ensino, é a 

motivação e o compromisso com a educação que servirão de alicerce para que este 
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profissional desempenhe significativamente tantos papéis em sua atuação, assim, ele poderá 

romper os mitos que cercam o ensino de Artes. 

Assim, cabe ao professor repensar na escola, sua forma de lidar com os conteúdos e 

com o mundo da informação, rompendo com um modelo fragmentado de educação, 

transformando-a em espaço significativo de aprendizagem, para que os alunos com suas 

diferenças culturais participem de forma mais crítica na reelaboração pessoal da cultura 

acumulada pela humanidade. 

 

Considerações Finais 

 

Considerando que o ensino de Artes vem sofrendo modificações ao longo da história 

das reformas educacionais, percebe-se que a Arte é pouco valorizada e sofre certo preconceito 

nos espaços escolares. Toda e qualquer área do conhecimento humano está impregnada de 

concepções ideológicas, históricas, sociais e políticas, que refletem e influenciam o momento 

em que cada indivíduo está vivendo. 

  Um dos grandes desafios do ensino de Arte na contemporaneidade é tornar se uma 

disciplina reconhecida por alunos e professores dos outros componentes curriculares, já que 

recebe ainda o estigma de apêndice para as outras disciplinas na Educação Básica.  

O ensino de Arte, a partir do explicitado, exige uma postura investigativa dos 

professores e dos alunos diante dos processos de transformações exigidos pelos documentos 

oficiais da educação brasileira. Acredita-se que a apropriação dos conhecimentos em Arte se 

dará na medida em que houver aprofundamento e inter-relação entre esses conhecimentos e a 

realidade. Tal forma de pensamento e de trabalho estará superando a prática da Arte pela Arte 

e resignificando os saberes para os alunos 

Para promover a re-significação do Ensino de Arte é necessário antes, promover 

mudanças na forma através da qual o currículo é proposto dentro das escolas. Para tanto, 

deve-se buscar uma aprendizagem na qual o aluno considere o objeto de estudo como algo 

significativo e importante para a sua vida, pautada numa aprendizagem que traga significados 

para o mesmo. De modo que o discente possa intervir de forma crítica e consciente e possa 
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fazer análises do que vê, do que sente, do que lhe é imposto - a educação tão sonhada pelos 

docentes.  
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PASSEIO PEDAGÓGICO: EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM EM 

ARTE NA PINACOTECA DE ITANHAÉM 

 

 
André Luís Onishi  - EMBSP 1

 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
Tendo em vista que o sistema educacional vigente não oferece muitas oportunidades de aprendizagem              
dinâmica, procura-se com este trabalho registrar a experiência de ensino e aprendizagem em Arte com               
alunos do ensino fundamental da rede municipal de Itanhaém, por meio de visita à Pinacoteca               
Municipal, para se refletir sobre a importância da fruição de obras de arte ao vivo e da aprendizagem                  
fora do ambiente escolar cotidiano. Para isso, foi necessário colher informações sobre a Pinacoteca de               
Itanhaém e as exposições que estavam sendo exibidas, transportar os alunos e mediar a visita               
apresentando brevemente informações sobre as duas exposições para coletar dados sobre a            
importância desta experiência estética e analisar as experiências dos alunos que realizaram o passeio              
pedagógico para se apresentar a importância de se presenciar obras de arte a olho nu como                
aprendizagem da Arte fora do cotidiano escolar. Foi utilizado como instrumentos de coleta de dados a                
entrevista com a responsável pelo espaço e o questionário aplicado aos alunos que realizaram a visita.                
A partir da análise da experiência de visitação, foi constatada a necessidade de se realizar passeios                
pedagógicos como ferramenta para uma aprendizagem mais dinâmica e interessante para os alunos, de              
modo que estes não sejam meros copistas ou receptores passivos das informações que o professor               
transmite, mas que desenvolvam capacidades críticas e reflexivas sobre o mundo e também sobre si               
mesmos. 
 
Palavras-chave: Visitação. Ensino/Aprendizagem. Professor-Artista.  

Introdução 

O presente artigo está relacionado a uma reflexão cotidiana do autor acerca da criação              

de estratégias para um ensino dinâmico em Arte, pois é nítido, para quem está inserido no                

sistema de ensino brasileiro, a defasagem do modelo educacional vigente o qual não se              

1 Especialista em Metodologia do Ensino de Arte pela UNICESUMAR. Professor efetivo da educação básica na                
Prefeitura de Itanhaém, com sede na Escola Municipal Bernardino de Souza Pereira - EMBSP. E-mail:               
promotor@laudano.art.br. 
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distingue daquele praticado no século dezenove (SENNA, 2015). Isso implica na busca por             

soluções criativas de como se trabalhar Arte em sala de aula sem que a aprendizagem seja                

monótona para alunos acostumados com a velocidade da informação no século vinte e um. 

Uma proposta inicial de passeio pedagógico foi planejada no intuito de se            

experimentar esta prática de aprendizagem como ferramenta dinâmica de ensino, daí surgiu o             

questionamento se há importância na fruição de obras de arte a olho nu como aprendizagem               

da Arte fora do cotidiano escolar. Deste modo, tratamos aqui de registrar a experiência de               

ensino e aprendizagem em Arte com alunos do ensino fundamental da rede municipal de              

Itanhaém, por meio de visita à Pinacoteca Municipal, para se refletir sobre o questionamento              

apresentado. Foi necessário, para isso, colher informações sobre a Pinacoteca de Itanhaém e             

as exposições que estavam em exibição entre os dias 14 e 25 de Agosto de 2017 mediante                 

entrevista com a responsável pelo espaço; transportar os alunos e mediar a visita apresentando              

informações sobre as duas exposições para coletar dados sobre a importância da experiência             

estética e da aprendizagem fora da escola via questionário; e interpretar os dados sobre as               

experiências dos alunos que realizaram a visita. 

Visita à Pinacoteca  

Para que o passeio pedagógico fosse realizado, foram escolhidas para a atividade            

quatro turmas de sétimo ano da Escola Municipal Bernardino de Souza Pereira, sendo 108              

discentes autorizados pelos responsáveis de um total de 122 matriculados. A Prefeitura de             

Itanhaém por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte realizou o transporte dos              

alunos até a pinacoteca a pedido da diretora da unidade escolar. 

A Pinacoteca Municipal de Itanhaém foi inaugurada no dia 22 de abril deste ano e               

durante os dias 14, 15, 21 e 22 de Agosto, quando ocorreram as visitas, estavam sendo                

exibidas duas exposições: o Acervo da Pinacoteca, contendo obras de propriedade do            

município; e Criaturas Divergentes, que apresenta o trabalho do professor-artista autor da            

proposta do passeio pedagógico e deste artigo. Conforme, Liliana Di Bella Napolitano,            
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museóloga responsável pela gestão da pinacoteca, o acervo foi montado a partir de doações e               

também aquisições durante os Salões de Artes Plásticas Benedicto Calixto, organizados na            

cidade. Já Criaturas Divergentes, para a museóloga, é um trabalho interessante que traz uma              

linguagem contemporânea com cores e movimento. Esta foi a sexta exposição no térreo da              

pinacoteca desde sua inauguração. 

Embora um dos objetivos da pinacoteca seja ofertar um serviço educativo, os            

estagiários que monitoram o espaço não são preparados para a mediação. Por isso, durante a               

visita, a mediação foi feita pelo próprio professor-artista o qual apresentou primeiramente o             

acervo, no andar superior, e depois sua exposição, no térreo. As explicações acerca das              

exposições ocorreram após ser destinado um tempo livre para que os estudantes explorassem             

o espaço, identificando as obras que mais lhes chamaram a atenção, para que eles pudessem               

descrevê-las num outro momento, conforme orientação. Durante a explicação foi apresentado           

alguns estilos de pintura presentes na história da arte e também no acervo, denominados para               

melhor entendimento como pinturas abstrata, acadêmica e moderna. A assimilação dos estilos            

se dava com a visualização das obras ali expostas. Na segunda etapa, foi apresentada a origem                

da poética da divergência, havendo momentos em que os alunos interpretavam os trabalhos e              

sugeriam leituras de acordo com os questionamentos levantados pelo docente. 

Por fim, os discentes registravam sua participação assinando o livro de visitas na             

entrada da pinacoteca e depois aguardavam o retorno para a escola. As visitas duraram              

aproximadamente duas horas/aula. 

Aplicação e análise de questionários  

A pesquisa de campo teve como objetivo verificar a percepção dos alunos sobre o              

passeio pedagógico identificando a importância de se realizar práticas de aprendizagem fora            

da escola e de se observar obras de arte ao vivo. Foi utilizado o questionário como                

instrumento de coleta de dados, contendo questões abertas e fechadas, que abordavam: a             

opinião sobre a visita à Pinacoteca; a importância de se aprender fora da escola; a fruição de                 
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obras de arte ao vivo; a quantidade de vezes que visitaram uma exposição de arte; a                

preferência por estilos de pintura; a preferência pelas exposições visitadas; a aprendizagem            

obtida durante a visita; e a interpretação de duas obras dentre todas vistas no espaço.               

Contribuíram para o estudo 101 alunos e a defasagem em relação a quantidade de alunos que                

visitaram a Pinacoteca se deu pois a visitação e a aplicação do questionário ocorreram em dias                

diferentes. 

O método de ordenação dos resultados foi determinado a partir da leitura dos             

questionários aplicados para a primeira das quatro turmas. Após contagem dos dados            

quantitativos das questões fechadas, foi definida a ordenação para a análise das questões             

abertas a partir de: respostas que não consideram importante a visita enquanto prática de              

aprendizagem fora da escola; maior frequência em exposições de arte anteriormente; e            

preferência entre os estilos vistos em exposição na pinacoteca. A ordenação das respostas das              

questões dissertativas se deu de forma em que na questão três, ficassem primeiro as              

descrições negativas e posteriormente as justificativas positivas; na questão quatro houvesse           

ordem decrescente de adjetivos recorrentes; na questão nove ordem decrescente de           

ocorrências a partir dos temas (criatividade e expressividade; diversidade de estilos, materiais            

e técnicas; conhecimentos gerais em Arte); e na questão dez houve divisão entre as              

exposições Acervo da Pinacoteca e Criaturas Divergentes, sendo o número de menções às             

obras vinculadas a cada uma das exposições organizado em ordem decrescente. As opiniões             

dos alunos registradas nos questionários aparecerão aqui de forma parafraseada no intuito de             

manter a coerência da análise sem perder a essência do que foi escrito. 

Deste modo, observamos que: 92 alunos acharam a visita excelente, 8 razoável e 1              

insatisfatória; dos 101 alunos, apenas um não considera importante este tipo de prática de              

aprendizagem fora da escola; 96 alunos afirmaram que visitariam a Pinacoteca novamente;            

em relação à quantidade de vezes em que já haviam visitado uma exposição de arte, 62                

responderam nenhuma vez, 20 uma vez, 12 de duas à quatro vezes e 7 mais de cinco                 

vezes; dos estilos de pintura vistos, 14 preferem a abstrata, 50 a acadêmica e 37 a moderna;                 
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Por fim, a preferência pelas exposições foi de 30 alunos para Acervo da Pinacoteca e 71 para                 

Criaturas Divergentes. 

Ao transcrever as respostas das questões fechadas, notamos que o único aluno que não              

considera importante a aprendizagem fora da escola, pertence a primeira turma (7A) e,             

embora tenha registrado a visita como excelente, justificou que este tipo de prática de              

aprendizagem não é uma coisa que lhe sirva para o mundo lá fora. Em contraponto, algumas                

justificativas que defendiam a importância deste tipo de prática revelavam que: é um             

aprendizado diferente; estimula a aprendizagem e não fica cansativo; alimenta a vontade de             

aprender; pode-se observar como é feito; é ver para aprender. Em relação à fruição das obras                

ao vivo os empregos mais recorrentes de adjetivos foram legal (15), interessante (7) e              

impressionante / bom / bacana (2); sendo que as respostas acompanhavam descrições como:             

boa opção de aprendizagem; obras bem feitas, bonitas e realistas; pinturas bem criativas;             

bacana olhar pessoalmente; não conseguia parar de olhar. Sobre a aprendizagem obtida, as             

descrições permeiam temas como criatividade e expressividade: não precisa ser bonito; arte            

é livre e pode se fazer o que quiser; não precisa ser realista, diversidade de estilos, materiais                 

e técnicas: existem técnicas diferentes; podemos utilizar materiais que temos em casa; outros             

materiais além de tinta, e conhecimento em Arte: não é só pintar, precisa praticar, aprender,               

organizar; arte é tudo na vida pois até pra fazer uma casa precisa de um desenho. Sobre as                  

obras que chamaram mais atenção nesta turma destaca-se o Autorretrato de Bernardino de             

Souza Pereira (Acervo) e o painel Três Poderes (Criaturas Divergentes). 

Ao se analisar a segunda turma (7B) todos os alunos defenderam a importância da              

prática justificando que: é bom sair para descontrair, fazer passeios de acordo com a matéria e                

com o que está estudando nessa matéria, as crianças se divertem e aprendem ao mesmo               

tempo; ajuda no aprendizado escolar, cultural, artístico; aprende-se do mesmo jeito e também             

se sabe que não precisa estar na escola para ser uma aula; dentro da escola não tem um lugar                   

reservado para a arte, já fora dela, tem vários; o que aprendemos na escola realmente está na                 

nossa vida. Em relação à fruição das obras ao vivo os empregos mais recorrentes de adjetivos                
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foram legal (17), interessante (4) e bom (2); estes estavam acompanhados de descrições             

como: é bem mais legal do que ver nas fotos; é tudo tão colorido e cheio de detalhes; não                   

tivemos tempo de conhecer o artista mas a gente conhece várias histórias e vê suas pinturas;                

nunca vi tantas obras de arte juntas; não costumo ver esses tipos de arte o tempo todo. Sobre a                   

aprendizagem obtida, destaca-se criatividade e expressividade: pode-se pintar coisas com          

cores diferentes e bem colorido; dá para se expressar por forma da arte e mostrar a realidade                 

de forma diferente mas que dá para entender o que está acontecendo, diversidade de estilos,               

materiais e técnicas: tem várias técnicas de pintura; cada uma tem uma forma e um jeito;                

artes modernas são bem mais vivas do que as acadêmicas; não precisa fazer só com tinta pode                 

ser com carvão, papelão, etc; nem toda arte precisa ter cores vivas ou parecer real, e                

conhecimento em Arte: existe outro meio de comunicação; com a imagem eu deduzi como é               

a vida, a realidade e as pessoas. As obras mais citadas por esta turma foram o Autorretrato                 

de Bernardino de Souza Pereira (Acervo) e o relevo Decifra-me ou... (Criaturas Divergentes). 

Na análise da terceira turma (7C) a importância em se aprender fora da escola foi               

justificada como: é da hora sair da escola; podemos conhecer diversos lugares; não é só na                

escola que podemos aprender e sim em vários lugares; é importante para o nosso              

desenvolvimento; o aluno se diverte aprendendo; é uma forma mais legal e interessante do              

professor ensinar, é divertido; é diferente do que estamos acostumados; ficamos mais            

interessados no assunto e ao mesmo tempo descontraímos um pouco; aprendemos sem            

perceber; os alunos já estão cansados de todo dia ficar sentado na carteira vendo o professor                

explicar. Os adjetivos mais recorrentes em referência à fruição das obras ao vivo foram              

interessante (14), legal (9) e bom (2); suas descrições complementares diziam: quando entrei             

parecia mágica; vi coisas que nunca tinha visto; observamos bem mais detalhes do que              

normalmente; é melhor para ver os detalhes mais de perto; dava para ver as pinceladas que o                 

pintor deu; as obras eram cheias de detalhes e cores; podemos ver mais definidamente as               

obras; em algumas nós podemos imaginar seu significado. Nas descrições sobre a            

aprendizagem revelaram criatividade e expressividade: não é só você pegar um papel e um              
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lápis e sair desenhando e sim um modo de se expressar; qualquer um pode se expressar e                 

encontrar significados na arte, diversidade de estilos, materiais e técnicas: existem mais            

tipos de artes; diversos estilos de pintura; vários jeitos de se fazer arte; nem todas são iguais;                 

não tem só um tipo de tinta e desenho; existem várias pinturas diferentes e bonitas; outras                

formas de arte são super delicadas e incríveis, e conhecimento em Arte: é super divertido               

aprender Arte fora da escola; aprendi muito mais sobre tintas, relevos e estilos de pintura; não                

é apenas pinturas, também é conhecimento e pintura; mais conhecimento da situação do             

mundo. Esta turma descreveu mais vezes as obras Autorretrato de Bernardino de Souza             

Pereira (Acervo) e a ilustração da banhista no painel Germânicos, Banhista e Fotógrafa             

(Criaturas Divergentes). 

Na quarta turma (7D), ao serem questionados sobre a importância desta prática de             

aprendizagem foi defendido que: é possível aprender fora da escola, todos gostam de fazer              

esses passeios e aprender sobre o assunto; podemos conhecer coisas novas, tecnologias novas,             

culturas novas e ampliar nosso vocabulário; conhecer as culturas e as expressões através da              

arte, aprender a interpretar a pintura e querer saber mais sobre; os estudantes precisam              

conhecer suas manifestações artísticas para aprender a cuidar; devemos dar valor a isso; ter              

aprendizado tanto dentro como fora da escola; serve para distrair e aprender muitas coisas e é                

bom para conhecer a cultura da cidade; ajuda entender melhor a matéria e ajuda a entender o                 

quadro e descrevê-lo; tivemos mais exemplos e bastante conteúdo sem ficar chato; você indo              

em lugares deste estilo, querendo ou não se aprende bastante coisa por estar em contato com                

aquilo que estudou ou estudará; quando saímos em busca de conhecimento fora da nossa zona               

de conforto se torna mais interessante o conteúdo, pois aprendemos na prática; se não              

tivéssemos ido lá, não iríamos conhecer essas obras. Em relação à fruição das obras ao vivo                

os empregos mais recorrentes de adjetivos foram interessante (11), legal (10), bom (6) e              

ótimo (2); acompanhados de descrições como: nunca fui à uma pinacoteca; é importante ver              

obras diferentes e saber diferenciar as imagens e também saber lê-las; tem algumas que eu               

nunca vi na minha vida inteira; dá pra ver todos os detalhes das pinturas; o contraste de luz e                   
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sombra me impressiona; eu não imaginava que era tão parecido com uma fotografia; não é               

uma coisa que a gente vê todos os dias; vimos lugares antigos que temos contato hoje e são                  

muito diferentes e vemos o rosto de pessoas que nem conhecemos; não é a mesma coisa do                 

que ver em livros; uma experiência bem divertida, mesmo não podendo tocá-las, vimos de              

perto. Sobre a aprendizagem obtida, destaca-se criatividade e expressividade: arte não é só             

desenho bobinho de criança e sim uma coisa feita com o coração; é importante mostrar seu                

talento pras pessoas, diversidade de estilos, materiais e técnicas: não existe um só tipo de               

arte; cada uma tem sua forma de ser feita; existem várias técnicas de pintura e algumas                

deixam a pessoa interpretar na forma que bem entender, e conhecimento em Arte:             

aprendemos um pouco de tudo; antigamente as pinturas eram feitas com tinta a óleo; é mais                

difícil pintar com tinta a óleo, aprendemos a ler as pinturas e vimos coisas erradas que                

acontecem no Brasil; as pinturas nos séculos dezenove e vinte eram bem difíceis de serem               

feitas pois não tinha muita tecnologia naquela época; as pinturas modernas são de fatos              

realistas mas a representação não precisa ser; a obra pode ser interpretada de diversas              

maneiras; devemos sempre prestar atenção nas pinturas, nos detalhes e nos significados, pois             

cada pintura deve ter algum significado. As obras mais citadas por esta turma foram o               

Autorretrato de Bernardino de Souza Pereira (Acervo) e o painel Servir e Proteger             

(Criaturas Divergentes). 

Descrição das obras 

A obra mais mencionada do Acervo da Pinacoteca foi o autorretrato do patrono da              

escola em que os alunos entrevistados estudam, com 30 ocorrências. Supõe-se ter sido             

impactante para os alunos terem presenciado ao vivo uma obra de arte daquele que dá nome a                 

escola em que estudam, revelando uma questão de identificação e também admiração pelo             

teor técnico e realista do trabalho, evidenciados nos seguintes comentários: perfeito; ele            

mesmo se desenhou; um autorretrato muito realista pintado com tinta a óleo, ficou muito              

bonito; é uma obra de arte realista, acadêmica e com sombra, o pintor teve muita técnica                
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através desse quadro; ela me inspirou muito pelo fato de ser bem detalhada; ficou um formato                

muito perfeito como se fosse uma fotografia; dava pra ver as rugas; muito realista e eu não                 

sabia que ele era daquele jeito; estudamos na escola com seu nome. 

Fig. 1. Fotografia do Autorretrato de Bernardino de Souza Pereira 

  
Fonte: O autor. 

 

O relevo Decifra-me ou… e a ilustração da banhista dentro do painel Germânicos,             

Banhista e Fotógrafa foram os trabalhos mais mencionados da exposição Criaturas           

Divergentes com 12 ocorrências, seguidos pelos painéis Três Poderes e Servir e Proteger             

ambos com 10 ocorrências. A preferência por esta exposição pode estar ligada ao artista              

expositor que é também o professor de Arte de três das quatro turmas entrevistadas.  

Fig. 2. Foto-montagem com obras da exposição Criaturas Divergents 
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Fonte: O autor. 

 

Contudo, as descrições das imagens apelam para o impacto das obras em sua             

percepção. Seja em virtude da tridimensionalidade do relevo: adorei conhecer esta releitura            

da Esfinge; quimera que vem da mitologia; um animal com uma mão na boca, é muito                

criativo; estava 3D; é um tipo de arte diferente, em relevo tem diversos detalhes e é bem                 

colorida; feito de papelão; eu imagino o trabalho que deu para recortar o papelão, desenhar e                

pintar conforme as cores fiquem vivas; foi uma obra muito inteligente de se fazer; ela tem um                 

enigma e tem mistérios; era uma onça com cabelos azuis, olhos amarelados e um braço de                

alguma pessoa na boca e se a pessoa decifrar, ela mesma se mata; da expressividade do                

estilo: é uma obra muito bonita, bem colorida, tem uma menina de biquíni sentada, gostei               

bastante pelos detalhes e pelas cores chamativas; a cor da mulher era vermelho e o cabelo dela                 

era roxo; parece até que ela está meditando; remete ao litoral; gostei das cores diferentes e por                 
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ela estar fazendo algo que eu gosto, tomando um banho de sol; ou da exploração temática                

dos painéis sobre política: desenho feito com canetinhas e eu o vi como vários políticos sujos;                

está acontecendo hoje em dia na política e ela relata isso muito bem; representa bem a vida                 

real; assuntos judiciais; zuou alguns deputados e o presidente; tinha o Temer com dentes              

afiados assinando um papel; haviam vereadores, juiz e presidente em forma de bichos, o que               

achei mais interessante foi que o juíz estava segurando uma balança em que todo dinheiro               

ficava para o lado dele e nada para o outro lado, ou seja, todo dinheiro fica pra eles e nada pra                     

nós, é o que realmente acontece nos dias de hoje; mostra que o Brasil em vez de crescer só                   

decai; e sobre polícia: é um desenho muito chamativo pois a mensagem que o desenho passa                

é um assunto muito polêmico; há muitas cores, representa os policiais corruptos que             

discriminam as pessoas; retrata os policiais sujos, a realidade do Brasil; policiais corruptos             

estavam errados por baterem em pessoas inocentes; fazia uma crítica social, onde a nossa              

segurança é retratada em forma de porco, onde quer dizer que temos uma parte suja na nossa                 

segurança, como na imagem onde um jovem representado como negro é morto por racismo; o               

abuso de poder dos policiais, nesta imagem mostra os policiais representando o lado sujo              

deles, abordando carros, batendo e executando pessoas por causa de discriminação e racismo. 

Considerações finais 

Com esta pesquisa foi possível constatar a importância de passeios pedagógicos           

enquanto estratégia eficaz para a aprendizagem da Arte a partir da experiência relatada pelos              

próprios alunos. Nota-se que a defasagem de nosso sistema educacional, para eles, se faz mais               

presente na rotina dentro da sala de aula com atividades monótonas e até mesmo entediantes               

enquanto que a visita oportunizou um aprendizado divertido. Supõe-se ainda que, se houvesse             

a oportunidade de uma explicação mais completa e detalhada sobre o acervo, seriam maiores              

as chances de identificação com a cultura local e de preservação do patrimônio público. 

Outro ponto de destaque foram as opiniões acerca da fruição de obras de arte, sendo               

que mais da metade dos alunos nunca haviam visitado uma exposição de arte anteriormente.              

2566



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Por isso, esta pequena experiência já se mostra enriquecedora para alunos e professor. Só              

podemos imaginar a riqueza das descrições e leituras possíveis caso esta prática fosse mais              

frequente durante as aulas de Arte, o que acarretaria em sujeitos mais críticos e reflexivos. 

Havendo espaço, caberia ainda destacar a percepção dos estudantes sobre a única obra             

abstrata exposta, a qual foge completamente da preferência deles (realismo) e desperta a             

vontade de compreender o que foi representado sem o auxílio de imagens figurativas. A              

preferência pelo realismo, justifica a frustração deles em sala de aula quando não conseguem              

ilustrar motivos de modo objetivo e realista, tal como a câmera de seus celulares. 

Tendo em vista que as atividades de conhecimento artístico, delineiam e fortalecem a             

identidade dos indivíduos em relação às capacidades de discernir, interpretar, compreender,           

representar e imaginar a si mesmos e o que lhes cercam (HERNÁNDEZ, 2000) e apesar de                

todas as dificuldades inerentes à saída da escola, indicamos a realização deste tipo de prática               

de aprendizagem, bem como a divulgação de novas estratégias que possam auxiliar alunos,             

professores e artistas na busca por meios criativos de aprendizagem da Arte para que esta               

disciplina não volte a ser descartada dos currículos e das propostas educacionais no futuro.  
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Resumo 
Quantas vezes ao longo de nossa experiência profissional acontece aquele insight e nos dispomos a 
refletir e escrever sobre? Algo que realizamos em sala de aula, presencial ou virtualmente, que reverbera 
em ações para além dos limites da sala de aula? Este artigo é resultado de uma reflexão construída por 
quatro mediadoras e um mediador que pretende abordar o tema Patrimônio Cultural e sua relação na 
formação continuada de professores de Arte no contexto de um curso livre, a distância. Nossas 
inquietações surgiram a partir de uma ação de uma das nossas turmas do curso que extrapolou os limites 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem. A partir daí algumas questões nos moveram: como desvelar o 
seu patrimônio pessoal contribui para a compreensão das relações com o patrimônio coletivo, material 
e imaterial?  Como se dão as discussões entre eles em torno do patrimônio mantenedor da cultura 
hegemônica e a contra hegemônica? Como professores de arte abordam o patrimônio em suas aulas? 
Como o contato com este tema em um curso à distância reverbera em suas práticas de sala de aula? Com 
relatos do trabalho de mediação realizado neste curso EAD, em um módulo que trata de Patrimônio 
Cultural, teceremos considerações a respeito desses questionamentos a partir de uma proposta de escrita 
mediadora, uma conversa com o leitor/leitora provocando olhares e reflexões sobre o assunto tratado.  
Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Educação a Distância, Formação de professores de Arte. 
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Acolhimento 

 Olá. Algum de vocês já esteve aqui antes? Já viram isso em algum lugar? Observe à 

sua direita… Esta poderia ser a fala de um início de visita a um museu, monumento ou outro 

patrimônio histórico ou arquitetônico, vamos nos deter neste último exemplo. O guia turístico 

nos recebe e começa a explicar sobre tudo, quem construiu, quando, quem morou lá ou para 

que aquela edificação fora construída, ele pode trazer alguma curiosidade pitoresca, isso quase 

sempre anima as visitas, ou ainda, responder alguns questionamentos, desde que não se perca 

no roteiro de visita.  

  Assim, este artigo/exposição, surge a partir de nossa experiência como mediadoras e 

mediador em um curso livre a distância de formação continuada para professores de Arte, o 

Aprendendo com Arte (ACA)6, e queremos tecer algumas considerações, e provocações, a 

respeito da diversidade de abordagens que nós temos desenvolvido com as nossas turmas sobre 

um dos temas deste curso: Patrimônio Cultural e Percursos Formativos.  

As propostas das mediadoras e do mediador para o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) abrangem desde o trabalho com histórias de vida até debates que problematizam o 

patrimônio cultural, por exemplo: como desvelar o seu patrimônio pessoal contribui para que 

as professoras e professores de arte compreendam as relações entre patrimônio material e 

imaterial? Como se dão as discussões entre eles em torno do patrimônio mantenedor da cultura 

hegemônica e a contra hegemônica? Como eles compreendem o patrimônio sob a perspectiva 

do ensino da arte? Como o contato com este tema reverbera nas suas práticas de sala de aula? 

São questões que nos inquietam e norteiam este nosso artigo/exposição, e, em nossa conversa 

mediada, convidamos você a explorá-la, agora, como leitor/visitante.  

Ainda vale destacar, que o desejo de expor nossos questionamentos e reflexões em 

conjunto foi ainda mais aguçado a partir de uma ação desenvolvida por uma das turmas do 

                                                 
6 Desde o ano de 2015, o Instituto Arte na Escola em parceria com a Fundação Volkswagen oferece a professores 
de Artes de todo o Brasil o curso de formação continuada denominado Aprendendo com Arte, nas modalidades 
semipresencial e totalmente a distância. O curso é organizado em seis módulos e tem duração aproximada de 6 
meses. Cada módulo temático do curso possui um texto base e vídeos com conteúdo desenvolvido por profissionais 
da área. Os temas têm desdobramento em proposições práticas e teóricas como debates, produções artísticas, 
experiências compartilhadas e elaboração de projetos de trabalho, desenvolvidas sob a autoria de cada mediador 
tutor nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e sob a coordenação geral do projeto. Para saber mais sobre 
o curso, acesse: http://aprendendocomarte.org.br/ 
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curso durante este módulo. A mediadora da turma7, compartilhou com toda a equipe as 

discussões realizadas no ambiente virtual a partir do texto base do módulo (ALENCAR, 2017) 

que, reverberam em uma ação local na cidade de Criciúma. Existe lá um prédio que abriga o 

Centro Cultural Jorge Zanatta (CCJZ)8 que está abandonado e sofre uma degradação muito 

grande. Então, os professores desta turma, foram convidados por estudantes e professores dos 

cursos de arte, história e arquitetura da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) a 

participar de uma intervenção artística no prédio do Centro Cultural. O evento chamado 

“Cultura e Arte Existem e Resistem” foi uma grande ocupação cultural ocorrida dia 19 de maio 

de 2017, onde aconteceram uma série de ações, tais como aula aberta de história da arte com 

ênfase em patrimônio cultural, performances, música, danças e pinturas. 

Enquanto isso, no ambiente virtual, durante o módulo de Patrimônio Cultural para esta 

turma, a mediadora propunha aos professores debate sobre a existência de algum patrimônio 

que não tivesse sido tombado na sua cidade e que acreditassem que deveria ser tombado como 

tal. Eles deveriam ainda argumentar sobre os motivos de sua escolha sobre determinado bem 

material ou imaterial ser tombado e postar imagens referentes a ele. Alguns deles trouxeram ao 

debate o caso do Centro Cultural mesmo ele sendo tombado pelo município, como exemplo de 

abandono pelo poder público. Assim relatou a professora Gislene dos Santos Sala ao lembrar 

de alguns locais e patrimônios que  

tem sofrido modificações, tanto pelas questões do tempo, como pelo descaso do 
governo com sua preservação. Exemplo disso seria o Centro Cultural (...) que está 
totalmente abandonado. Há iniciativas de alguns grupos que reivindicam sua 
restauração, mas sabemos que é uma luta árdua e que essa situação nos entristece 
enquanto professores e cidadãos. (Gislene dos Santos Sala, Turma Online 5, 
Aprendendo com Arte, 2017.) 

                                                 
7 A turma em questão é de um polo de formação de professores da UNESC, convênio entre a Universidade do 
Extremo Sul Catarinense e o Instituto Arte na Escola. Sua missão principal na região Sul é a implementação e 
disseminação de ações que contribuam, no âmbito do ensino das Artes, para a melhoria da educação básica através 
do acesso aos recursos didáticos por ele disponibilizados. 
8 O prédio foi construído na década de 1940 para o funcionamento do departamento nacional de produção mineral 
– DNPM, e que inclusive foi utilizado como cárcere da ditadura militar. Em 1993 a fundação cultural de Criciúma, 
criou o Centro Cultural, em 1996 ele passou por uma restauração e começou a abrigar a primeira galeria de arte 
contemporânea da cidade, foi tombado pela cidade em 1998.  
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Fig. 1 - Composição de imagens a partir de registros fotográficos de intervenção artística e matéria sobre este 
acontecimento em jornal local.  

 
Fonte: Acervo do curso Aprendendo com Arte, Instituto Arte na Escola & Fundação Volkswagen. Edição 2017 

 

Para os professores cursistas essa ação performática foi motivada por reflexões que 

teceram a partir da leitura do texto base do módulo (ALENCAR, 2017) que problematiza o 

Patrimônio Cultural hegemônico, como indaga a professora Andrea Alcântara Almeida 

Amorim: “se o que é público também é meu, como participar dessa escolha? ”.  E ela continua 

refletindo que apesar de público ser aquilo que é ou deveria ser de todos, ele é visto “como o 

que pertence ao governo, por esse pensamento não participamos dessas escolhas, não ajudamos 

efetivamente a contar as nossas histórias. Temos como patrimônio público ou bem público 

aquilo que o governo ou a classe dominante escolhe para representar a história de um grupo”.  

E você, já havia imaginado que uma aula aberta poderia ser tão impactante, a ponto de 

gerar uma notícia no jornal? Uma ação-intervenção como essa vivenciada em Criciúma faria 

sentido em sua realidade? Agora, que tal conhecer também sobre outros percursos dos 

mediadores e suas turmas de professores no curso Aprendendo com Arte? Boa leitura/visita! 

 

 Sobre atravessamentos entre o patrimônio e as aulas de artes 

Visitante, seja bem-vindo nesta sala expositiva! É um espaço aberto a debates, 

expressões e criações em torno dos patrimônios culturais individuais e coletivos e sobre como 

eles atravessam as vidas e as salas de aula de professores e alunos de muitos cantos do país, 

participantes do curso Aprendendo com Arte. Este movimento de idas e vindas - entre o pessoal 

e o coletivo, entre a vida pessoal e profissional - foi uma mola propulsora do nosso desejo de 

proporcionar experiências de formação significativas aos professores de modo a tocar as 

memórias e histórias particulares e sensíveis de cada sujeito. A intenção é aguçar a sensibilidade 
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dos professores em formação para que ampliem seus olhares e o sentido de apropriação e 

pertencimento em contato com novos territórios desvelados e compartilhados coletivamente.  

Neste sentido, o módulo sobre Patrimônio Cultural e Percursos Formativos chega aos 

professores como um convite para percorrerem a si próprios, uma caminhada para si (JOSSO, 

2010) e mobilizar memórias e afetividades a partir da partilha de situações, relações, atividades 

e acontecimentos que lhes foram formadores e lhes formam. Além disso, as proposições 

elaboradas pelos mediadores visam que os professores vislumbrem novos horizontes para o 

ensino da arte na contemporaneidade e é neste sentido de formação que os fóruns são mediados. 

Os professores são estimulados a encontrar os caminhos que os levem a abordar os assuntos do 

curso para as suas realidades, considerando o panorama relacional das suas escolas, 

comunidades e estudantes.  É o caso da professora Renata F. T. Pontes como podemos ver em 

seu depoimento: 
Quando vi a proposta do módulo sobre Patrimônio Cultural, vibrei por ser um dos temas 
do meu planejamento. Amei os vídeos e o material de apoio me deu uma luz que me 
conduziu para além da sala de aula. Pensei em interdisciplinaridade (o tema do 
patrimônio tem ligação com outras disciplinas). Ao fim da minha experiência pude 
comprovar a extensão do conhecimento. Me apoiando nos materiais, estudei mais um 
pouquinho e levei textos e vídeos para os alunos, conteúdos estes que foram 
amplamente debatidos em sala de aula. Conseguimos gerar uma linda construção 
textual a partir das palavras fragmentadas que ajudaram a impulsionar a formação de 
jovens inseridos em uma cultura dinâmica que se transforma a cada dia.  
A curiosidade e o interesse dos alunos me fizeram ter mais ideias e logo pedi que 
elaborassem um roteiro turístico começando pela própria escola, que é tombada. Fui 
em busca de apoio na secretaria de cultura da minha cidade, consegui um guia cultural 
e na aula seguinte saímos desbravando nossa história. Foi uma belíssima experiência. 
Fiquei surpresa pois muitas coisas eles sabiam. Eram histórias que a avó contou para a 
mãe e a mesma passou aos filhos. Enfim, aprendemos juntos, trocamos saberes, 
discutimos, argumentamos, gravamos vídeos, registramos. (Professora Renata Franco 
Torres Pontes, Turma Online 2. Aprendendo com Arte, 2017.) 
 
 

Fig. 2. Captura de imagem postada em fórum por Renata F. T. Pontes: trata-se de 
construção textual a partir das palavras chave do tema patrimônio cultural com seus estudantes.
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Fonte: Acervo do curso Aprendendo com Arte, Instituto Arte na Escola & Fundação Volkswagen. Edição 2017 

 

Assim, os professores se apropriam das proposições do curso e as desdobram e 

reelaboram para a sala de aula com seus estudantes, depois, voltam ao ambiente virtual para 

registro e reflexão de suas vivências, em processo dinâmico de formação pessoal e coletiva. 

 

Memórias, afetos e sentimentos – o patrimônio na formação docente em arte 

Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a esta outra sala da exposição!  

Você já pensou em como podem se relacionar a memória pessoal e o patrimônio de uma 

determinada cultura? Quais são os entrelaçamentos entre lembranças e a história? Ou melhor, 

entre a história pessoal e a história coletiva? Com essas questões, foi realizada uma atividade 

no ambiente virtual do curso, com o objetivo de discutir a constituição do patrimônio um pouco 

pela via inversa, levando em consideração não a sua relevância social e/ou coletiva, mas as 

relações com a vivência de cada um. Observe a imagem: 

 
Fig. 3 - Montagem fotográfica realizada por Cyda Moreno. 

 
Fonte: Acervo do curso Aprendendo com Arte, Instituto Arte na Escola & Fundação Volkswagen. Edição 2017 

 

Ela foi feita por uma participante do curso e se relaciona com a sua história de vida, mas 

muito mais do que isso, ela pode promover novas histórias àqueles que entram em contato e, 

por empatia, se conectam com memórias, afetos, sentimentos, que podem ou não se relacionar 

com aqueles que originaram as imagens. 
 
O artesanato pra mim é um dos mais importantes patrimônios imateriais, pois trazem 
o registro e a cultura dos povos. Assim, possuo um acervo muito especial de todos os 
lugares que já visitei através de peças de artesanato, e que tem a ver com as minhas 
memórias. Para esta seleção, selecionei as minhas galinhas. Elas remetem à minha 
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infância, ao terreiro da minha casa, ‘às visitas de domingo quando se preparava um 
grande banquete, e quando, infelizmente elas eram sacrificadas. Alegria e dor ao 
mesmo tempo. (...) Eu amo a figura de uma galinha. Sua figura ora inquieta, silenciosa 
e solitária, ora agitada e soltando a voz, me trazem um quê de identidade. Nesta 
instalação, procurei agrupá-las como em um galinheiro, ao fim do dia. Momento de 
recolhimento, descanso, renovação e silêncio. Junto às galinhas, o retrato de uma 
igreja barroca, patrimônio material e tão onipotente presente nas cidades mineiras, 
que ditam regras e comportamentos, propiciando também o patrimônio imaterial 
através das festas e tradições religiosas. Compondo este patrimônio, a figura 
representativa da noiva, esculpida em barro do Vale do Jequitinhonha através das 
mãos dos artesãos (cultura dos saberes). (Professora Cyda Moreno, Turma Online 16. 
Aprendendo com Arte, 2017.) 
 

A descrição dos critérios de seleção das imagens e a decisão da forma como a imagem 

foi construída não é aleatória, mas sim uma proposta de leitura, a indicação de uma porta de 

entrada para a observação, mas também para a conexão com a memória do espectador. Assim 

como uma exposição, em uma galeria, a autora nos indica sua forma de pensar para nos 

provocar aproximações. Durante os debates no fórum, uma outra cursista comentou: 

 
Colega Cyda Moreno, 
Que imagens maravilhosas este seu texto consegue carregar. 
Primeiro as galinhas, sagradas na religiosidade, sagradas na fartura de uma mesa, 
sagrada na produção de alimentos. 
Me traz memórias orais de minha infância, “quem cisca para traz é galinha” (estuda 
Jacqueline que os sonhos são a frente e o resto fica para trás), “galinha de casa não se 
corre atrás” (lá vem minha mãe furiosa com minhas besteiras infantis). 
Me traz memórias religiosas, onde ela vai sacrificada, mas torna-se alimento ao 
mesmo tempo para muitos. 
Me traz a memória de infância na casa de meu avô onde eu tinha uma D’Angola de 
estimação e que um dia não estava mais lá e tanto fez sofrer. (...) 
O Brasil… Ah Brasil… De tantas línguas e lugares. De tantas mãos artesanais, que 
conseguem do barro, da madeira, do cipó, da roseira tirar tantas formas. Criando 
significados únicos, tão singulares. Que bela poesia sua composição nos traz, num 
passeio a Minas, ao Jequitinhonha, às tradições vivas. 
Suas memórias tão e(a)fetivas me fazem transitar em minhas memórias.  
(Professora Jacqueline Barbosa dos Santos, turma Online 16. Aprendendo com Arte, 
2017 

 
 

O comentário da cursista traduz o percurso que a proposta pretendia empreender. Ao 

falar de imagens, memórias pessoais (de infância, religiosas), fala também de seus significados 
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no âmbito social, conectando suas vivências, não apenas com as da colega, mas relacionando 

com a memória coletiva. 

A relação entre representatividade e identidade é a base para o desenvolvimento da 

noção de patrimônio, pois é só a partir dessa conexão que o bem patrimonial estará, realmente, 

inserido no imaginário de um grupo sociocultural. E a conexão entre representatividade e 

identidade leva à constituição de uma noção contundente de alteridade, na medida em que, 

reconhecendo as várias dimensões e expressões da cultura em que estamos inseridos, 

desenvolvemos a capacidade de olhar com mais cuidado para as expressões de outras culturas, 

seja a nível individual ou coletivo (ALENCAR, 2017). 

Se pensarmos na noção de patrimônio construída desde a Constituição de 1988, que 

amplia a ideia de Patrimônio Histórico e Artístico, baseada na atribuição de um valor por um 

determinado setor da sociedade (os setores eruditos e de elite), para uma ideia de Patrimônio 

Cultural, que “se amplia de maneira a incluir as contribuições dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira”9, poderemos entender que um bem cultural constitui-se a partir de suas 

ligações com a memória, afetos e sentimentos de indivíduos e grupos os mais diversos. Vem 

daí a diversidade de nossa cultura. Deve vir daí a diversidade de nosso patrimônio. 

Esta mudança de referência é particularmente importante no âmbito do ensino 

aprendizagem da arte, onde esses elementos (afetos, memórias e sentimentos) tornam-se 

material de trabalho, com os quais desenvolve-se todo o percurso formativo, do professor e do 

aluno. Assim, viver o patrimônio nesta perspectiva é, por um lado, apropriar-se de sua história, 

dos significados de suas referências culturais e, por outro, desenvolver um olhar especial para 

a história de nossa sociedade, aprender e ensinar sobre ela e garantir formas de sua preservação, 

em toda a sua diversidade. 

 

Sobre possibilidades de mediação do Patrimônio Cultural nas aulas de Artes  

 Agora convidamos você a entrar em outra sala desta exposição e a imaginar que 

atravessará uma instalação repleta de pequenos vidrinhos de “cheiros” escolhidos por crianças 

                                                 
9 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218. Acesso em: ago. 2017. 
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a partir de coisas que quisessem guardar para sempre, como herança.  Você toca os vidrinhos, 

percebe-os, sente o que cada um guarda dentro. O que te fazem lembrar? 

 Então você continua a caminhar silenciosamente pelo ambiente, quando de repente um 

grupo de meninas entra no espaço e causa certa inquietação, elas esbarram umas nas outras e 

nas pessoas presentes na exposição. Logo passam a expressar movimentos mais lentos e leves, 

tocam o chão e as paredes com sutileza, como se estivessem abraçando e dançando com e no 

espaço. Aqui, elas finalizam uma “intervenção-caminhada” que acabara de passar por marcos 

do entorno da região escolhidos por elas pelas histórias que contam, alguns poucos preservados, 

como uma igreja, porém muitos outros esquecidos, destruídos, simplesmente vestígios de 

passado.  Ao continuar sua visita nesta sala, um som de batuque toca cada vez mais 

intensamente e seduz você a observar um painel com um ensaio fotográfico que registra um 

grupo de adolescentes numa roda de dança de jongo.  Lendo um folheto informativo sobre a 

exposição, você descobre que ela foi realizada num encontro recente de estudantes com uma 

comunidade quilombola. 

 
Fig. 4 - Composição a partir de imagens postadas em fórum da turma Online 1 do curso ACA pela professora 

Carmem Machado de exposição em sua escola e ações realizadas por suas alunas.  

 
Fonte: Acervo do curso Aprendendo com Arte, Instituto Arte na Escola & Fundação Volkswagen. Edição 2017 

 

Esta descrição é de uma exposição imaginária e suas “obras” foram inspiradas em 

experiências reais da professora Carmem Machado com seus alunos e alunas de uma escola 

pública de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo e, que trazemos para cá a partir dos relatos 

compartilhados no fórum, o espaço virtual para as discussões entre o mediador ou mediadora e 

os professores de sua turma.  O convite feito a eles foi para refletirem sobre como a mediação 

do patrimônio cultural poderia acontecer nas aulas de Arte e para compartilharem experiências 
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que tivessem com esta temática. O que os relatos revelaram sobre a abordagem do Patrimônio 

Cultural pela perspectiva desses professores de Arte? 

Dentre as propostas relatadas no fórum desta turma, percebemos a tendência de alguns 

professores a levar os estudantes a conhecer e valorizar o patrimônio cultural por meio de ações 

tais como visitar o centro histórico da cidade, pesquisar a sua história, fotografar o lugar e 

depois desenhar ou fazer uma releitura das construções arquitetônicas e monumentos vistos. 

Uma tendência que prioriza o patrimônio cultural material a partir de referentes da história 

oficial e institucionalizada. Para outros professores, as discussões em torno dessa temática 

abriram-se para as provocações trazidas pelo conteúdo do módulo (ALENCAR, 2017), sobre a 

importância de problematizar com os estudantes quais patrimônios os representam, assim, os 

levando a perceber que a aula de Arte pode ser lugar de contextualizações, (re)descobertas e 

discussões sobre identidade cultural. A fala da professora Maria Martha Martins Ferraz é 

reveladora nesse sentido: “estou realmente tocada com as possibilidades de ‘ir a fundo’ na 

pesquisa das histórias de meus alunos”. Outro exemplo é o relato do projeto desenvolvido pela 

professora Ladjane Alves Sousa com sua turma de EJA, ela diz: “com o último artesão de 

profissão na arte de confeccionar cestos e balaios. Sua fabricação não se constituiu enquanto 

um patrimônio, mas sua arte e trabalho é um bem cultural para o município do qual faço parte” 

e também dos estudantes.  Ou seja, são compreensões de patrimônio cultural que vislumbram 

a interdependência das suas dimensões material e imaterial e valorizam os diversos referentes 

culturais, históricos e sociais dos sujeitos.   

No transcurso das conversas nesse fórum, convidamos os professores a problematizar a 

noção de patrimônio cultural a partir dos paradigmas e contribuições da Arte Contemporânea, 

por exemplo, pela obra “Proposta para uma catequese – Parte I Díptico: Morte e 

Esquartejamento” de Adriana Varejão que dialoga com a iconografia colonial e propõe 

discussões acerca das posições de cristãos e índios na colonização.  Uma obra que sensibilizou 

a professora Tatiana Fernandes Viana pois por ser do Maranhão onde a presença da azulejaria 

portuguesa é marcante, sentiu-se representada nela.  Entendemos e refletimos com os 

professores que a produção contemporânea oferece pistas para debates com seus estudantes 

sobre o contexto artístico, estético e cultural (material e imaterial) de determinadas produções 

culturais elegidas como patrimônio cultural, possibilitando que se posicionem criticamente em 
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relação a visão eurocêntrica de cultura que é “hierárquica e classificatória de valores culturais, 

baseada na falsa visão linear de evolução das sociedades” (COUTINHO, 2008). 

Numa perspectiva mais integradora do Patrimônio Cultural com os conteúdos do campo 

da Arte, alguns professores relataram experiências ocorridas em suas escolas a partir das quais 

notamos nas produções dos estudantes alcance de compreensão sensível e crítica acerca da 

cultura material e imaterial, elaborada e expressa por meio das linguagens artísticas.  Tratam-

se de experiências estéticas em que a proposição do professor convida a “um acontecimento” 

que desloca o estudante da “experiência cotidiana para outro espaço, do qual ele sairá com outro 

olhar sobre o mesmo cotidiano” (MARTINS, 2008).  A proposta da professora Ana Luiza 

Marques Vasconcelos Vieira é um exemplo, para trabalhar a relação do patrimônio com seus 

alunos e alunas, ela problematizou com eles quais eram os lugares importantes da cidade a partir 

de suas próprias histórias e lembranças e construiu com eles Mapas Afetivos, convidando-os a 

desenhar no mapa do município onde moravam aquilo que consideravam significativo, como o 

local onde aconteceu um primeiro beijo, um lugar onde gostam de ficar para apreciar a 

paisagem, um ponto onde conheceram o melhor amigo.   

Por fim, visitante, antes de sairmos dessa sala expositiva, voltamos a olhar para as suas 

obras, agora com a voz da professora Carmem Machado que nos conta um pouco mais dessa 

experiência de encontro do patrimônio cultural com a arte: 
 
aqui em nossa cidade há vestígios das nossas histórias nos restos dos fornos que estão 
cada vez mais destruídos por falta de interesse público (...) alunas fizeram uma 
intervenção-caminhada e passaram por lugares que elas consideravam que continham 
histórias da nossa cidade. Usaram o corpo como meio para entrar em contato com 
esses lugares, para isso utilizaram o toque, a escuta do lugar, e o caminhada em fluxo. 
(Professora Carmem Machado, Turma Online 1, Aprendendo com Arte, 2017)  
 

O que aprendemos com as experiências dessas professoras nos levam a considerar a 

ideia da autora do conteúdo deste módulo do curso, que diz: “se a cultura é entendida como em 

transformação, a recepção deste patrimônio deve ser situada culturalmente, pois a recepção 

também é uma produção de significados” (ALENCAR, 2017) e no seu diálogo com Imanol 

Aguirre (2008) que entende que uma noção de cultura como em transformação, nos leva a uma 

ideia de patrimônio que não gira em torno apenas do que as coisas e as ideias significaram 

algum dia para alguém em algum lugar, mas o que significam para seus usuários hoje.  Sendo 
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assim, você acha que o ensino da Arte pode ser um espaço fértil para a ressignificação do 

patrimônio cultural? 

 

Encerramento 

 Ao final deste texto/exposição, o encerramento desta visita poderia ser de muitas formas. 

Nós, mediadoras e mediador poderíamos, por exemplo, pedir para que você nos conte uma 

tradição, uma memória, um patrimônio pessoal.  Poderíamos ainda, imaginando que você é 

educador ou educadora, questionar se estas discussões provocaram em você novos olhares ou 

outras possibilidades ao tratar do tema Patrimônio Cultural em sua prática profissional.  

Assim, “enquanto este velho trem atravessa”, desejamos que este tenha sido mais um 

espaço de resistência e encontro para compartilhar, refletir e vislumbrar experiências em redes, 

virtuais e presenciais, mais éticas, críticas e sensíveis com a arte e com a cultura, que valorizem 

as nossas práticas e fortaleçam os nossos vínculos com os professores de arte através deste e de 

outros e novos percursos de formação. 
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PEDAGOGIAS DA VIDEOARTE 
 

Greice Cohn1 - Colégio Pedro II 
 

Grupo de Trabalho em Ensino 
 

Resumo 
Esse trabalho se baseia na pesquisa de doutorado Pedagogias da videoarte: a experiência do encontro 
de estudantes do Colégio Pedro II com obras contemporâneas. Investiguei, então, as potencialidades 
pedagógicas da videoarte, a partir de uma experiência de ensino da arte em que os alunos do Ensino 
Médio visitaram exposições e viram diversas obras, desenvolvendo, em seguida, um trabalho autoral 
de criação, em diálogo com os artistas e com as obras estudadas. Analisei as obras de videoarte vistas 
em exposições e em sala de aula entre 2012 e 2013, bem como sua recepção e a produção plástica dos 
alunos. Parti da hipótese de que a videoarte, pelos deslocamentos que provoca, tem uma pedagogia 
singular. O tratamento diferenciado que os videoartistas dão às imagens e as especificidades desse tipo 
de objeto são capazes de produzir transformações na atitude dos alunos em relação ao fazer artístico, 
interferindo na construção do olhar e na elaboração de pensamento sobre a arte. Depois de um resgate 
da história do ensino da arte no Brasil e no Pedro II, sob o ponto de vista da inclusão da imagem nos 
processos de ensino-aprendizagem, a tese se dedica à construção da ideia de uma pedagogia da 
videoarte, com o intuito de teorizar uma experiência e compartilhar metodologias de ensino e 
aprendizagem da arte contemporânea. Apresento aqui, de forma resumida, essa pesquisa e seus 
resultados. 

    Palavras-chave: ensino da arte; pedagogia da imagem, Colégio Pedro II. 

Introdução 

O ensino da arte na contemporaneidade opera na aproximação dos estudantes com as 

obras de arte e na problematização da cultura visual, objetivando a construção de novos 

olhares para as imagens do mundo, olhares que sejam sensíveis, emancipados e críticos. Já há 

algumas décadas a mediação entre a arte e a escola se baseia no encontro com as próprias 

imagens, uma vez que se compreendeu que essas, por si só, trazem, nos seus modos 

expressivos, ensinamentos significativos; e que a criação ou expressão plástica está 

profundamente vinculada com os acervos imaginários que a própria arte e as culturas 

alimentam. Nas pesquisas que concernem ao ensino da arte, há muito a ser investigado sobre 

                                                 
1 Doutora em Educação, área de concentração em Cinema e Educação, pelo PPGE/UFRJ, 2016: “Pedagogias da 
videoarte: a experiência do encontro de estudantes do Colégio Pedro II com obras contemporâneas”) – bolsista 
Capes no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, Paris I/2014-02. Mestra em Tecnologia Educacional 
(NUTES/UFRJ, 2004).  Licenciatura em Ed. Artística (EBA/UFRJ, 1985). Profª e Coordenadora de Artes 
Visuais no Colégio Pedro II, desde 1994. Coordenadora Pedagógica do Polo Arte na Escola/UFRJ, 2007-2010. 
Email: greicecohn@uol.com.br 
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os ensinamentos suscitados pelas imagens em movimento da arte contemporânea e suas 

possíveis relações com a escola.  

A videoarte é um campo que hibridiza cinema e arte, imagens em movimento e 

estáticas, imagens documentais e ficcionais, sons, mídias diversas e modos espectatoriais 

variados. Um campo híbrido por natureza que, apesar de se afirmar cada vez mais nos espaços 

expositivos museais, ainda frequenta timidamente o universo escolar, mais afeito a abordar as 

imagens estáticas, ou, quando muito, o cinema. Após apresentar diversas obras videográficas 

às turmas de estudantes de ensino médio, observei seu interesse por essas imagens e decidi 

investigar o potencial pedagógico desse encontro. Parti da hipótese de que a videoarte, 

modalidade da arte contemporânea que opera com imagens temporais, traz, em sua própria 

forma de apresentação, uma pedagogia, podendo trazer contribuições ao ambiente educativo e 

abrir novas perspectivas de aprendizagem para o ensino da arte. 

Procurei entender nessa pesquisa o que poderíamos chamar de uma pedagogia da 

videoarte, tanto a partir da análise de obras – Funk Staden (2007) e O Espelho e a tarde 

(2012), de Dias & Riedweg (Rio de Janeiro, 1964 e Suiça, 1955); Bang (2012), de Ana 

Vitória Mussi (Santa Catarina, 1943); La Piñata (2003), de Teresa Serrano (México, 1936); 

Art is beautiful, artist must be beautiful (1975), de Marina Abramovic (Sérvia, 1946); Je vous 

salue, Sarajevo, de Jean-Luc Godard (Paris, 1930); Rua de mão dupla, de Cao Guimarães 

(Belo Horizonte, 1965), entre outras –, como de sua recepção por estudantes do ensino médio, 

que se torna visível nos depoimentos e nas produções artísticas dos mesmos.  

Meu objetivo era investigar a(s) pedagogia(s) que os deslocamentos implicados na 

videoarte (espaciais, estéticos, temporais e políticos) inscrevem no ensino da arte, tanto nos 

modos de apresentação das obras como na sua recepção, uma vez que se observam 

movimentos cognitivos, conceituais e políticos também na reação dos espectadores. Notei, ao 

longo da pesquisa, que a aproximação da videoarte com a escola estimula e convoca, no 

próprio processo de apreensão e fruição das obras, um comportamento diferenciado nos 

estudantes, que alguns chamariam de “emancipado” (RANCIÈRE, 2010), ou seja, um 

comportamento ativo, participativo, crítico e sensível capaz de deslocar os 

espectadores/alunos da habitual posição de meros consumidores de imagens para a de 

construtores de sentidos. 
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Parti, inicialmente, das perguntas: há pedagogias na videoarte? Quais? Que campos de 

estudo esse problema convoca? Para construir um conceito de pedagogia da videoarte 

dialoguei com algumas questões teóricas que fundamentam tanto as minhas práticas de 

ensino-aprendizagem da arte, como os caminhos metodológicos dessa investigação, 

aproximando filósofos, artistas, cineastas, arte-educadores, historiadores, pesquisadores e 

teóricos da arte, da educação e do cinema.  

Essa pesquisa é a teorização de uma prática. Uma prática que se situa numa escola 

pública federal, onde equilibramos procedimentos pedagógicos fundamentados na própria 

arte, com proposições curriculares estabelecidas em acordo com diretrizes oficiais para o 

ensino básico. Pus em diálogo, portanto, os referenciais teóricos e metodológicos 

selecionados a partir de minhas próprias crenças e experiência – como professora e 

pesquisadora –, com a realidade escolar. Descrevo, a seguir, as questões teóricas que 

fundamentaram o estudo. 

 

Pedagogia da imagem 

A primeira questão teórica com a qual trabalhei foi a da pedagogia da imagem. 

Segundo a etimologia, o termo pedagogia vem do grego antigo paidagogós, e era, 

inicialmente, composto por paidos – criança – e gogía – conduzir ou acompanhar.  Entretanto, 

o sentido de pedagogia com o qual trabalhei se identifica com o conceito de pedagogia da 

imagem – tal qual abordado por Gilles Deleuze (1984), Geneviève Jacquinot (2012), Anita 

Leandro (2001) e por cineastas como Alain Bergala (2008), Serge Daney (2007) e Jean-Luc 

Godard (1989) – e com o de “arte como experiência”, tal qual propõe John Dewey (2010). 

Aproximei esses conceitos do pensamento rancieriano sobre a “igualdade das inteligências” e 

a “emancipação intelectual” (RANCIÈRE, 2002; 2010; 2012) para mostrar que a pedagogia 

da arte emerge da condição da imagem como presença e como experiência, condição essa que 

pode ser potencializada pelo educador. Dessa forma – e dialogando com o conceito 

etimológico –, de mãos dadas com a experiência artística, o arte-educador é aqui visto como 

aquele que prefere propor, problematizar, incentivar e acompanhar o estudante no encontro 

com a arte, mas que, assim como a própria arte, não tem intenção de conduzir. 
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Entrei em contato com o conceito de pedagogia da imagem no âmbito do mestrado, no 

Núcleo de Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde (NUTES/UFRJ), que tem um papel 

importante nas discussões entre pedagogia e imagem no Brasil, e onde esse conceito era 

central. No mestrado (COHN, 2004) iniciei a teorização de minha experiência prática de 

ensino, que passa, fundamentalmente, pela noção de pedagogia da imagem.  

No Laboratório de vídeo educativo do Nutes, o encontro com o cinema e com a 

pedagogia dos cineastas, além da descoberta da história da arte cinematográfica, ampliou 

minha percepção do ensino da arte. Os cinemas de Jean-Luc Godard, Sergei Eisenstein, Dziga 

Vertov, Guy Debord e Abel Gance me ensinaram que “são as formas que nos dizem o que há 

no âmago das coisas” (GODARD, Le Contrôle de l’univers, História(s) do Cinema, parte 4-

A) e que “as operações determinam a natureza artística do que vemos” (RANCIÈRE, 2012, p. 

12). No mestrado descobri que as próprias imagens são portadoras de uma pedagogia, 

devendo partir do contato com elas, qualquer proposta de ensino-aprendizagem no ensino da 

arte. E que, se quisermos aprender e ensinar com as imagens, não podemos negligenciar sua 

potência enunciativa, abordando-as apenas de maneira representativa e minimizando sua 

forma e suas relações com os contextos, pois, tanto a escolha das imagens, como a maneira de 

abordá-las trazem ensinamentos.  

No campo pedagógico, os estudos de Geneviève Jacquinot são um marco para as 

pesquisas sobre a pedagogia da imagem na França. A educadora buscou na semiologia e em 

Christian Metz, subsídios para construir a hipótese de que há uma relação entre “o grau de 

elaboração da escrita fílmica (grau de performatividade) e o eventual trabalho cognitivo 

operatório daquele que aprende” (JACQUINOT, 2012, p. ii). Seu objetivo era contribuir para 

“modificar o processo de aprendizagem daquele que aprende pelo filme, substituindo um 

produto a ser consumido por um trabalho a ser produzido pelo leitor, que considera a 

especificidade do meio de expressão” (ibid, p. 17).  

Nos estudos sobre o cinema, Gilles Deleuze cita cineastas como Ozu, Godard e os 

Straub, “cujo cinema é inseparável de uma atividade dessa pedagogia da imagem que nos 

ensina a estar vendo” (DELEUZE, 1984). Mas a pedagogia da imagem não se limita à forma 

ou às operações realizadas. Fatores como os modos de produção das obras, sua historicidade, 
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seus modos de distribuição e seus contextos de apresentação também devem ser considerados 

e associados à pedagogia da forma de ordenação e apresentação das imagens/sons. 

No universo artístico, a videoarte surge na década de 1960 como uma estética de 

contracultura, um meio de criação de novas formas e conceitos que provocou deslocamentos e 

desconstruções nos modos apreciativos das imagens em movimento e também, mais 

amplamente, na tradição representativa da própria história da arte. Isso se dá, justamente, a 

partir da chamada à participação na construção de sentidos que ela provoca, do seu discurso 

aberto e pleno de ambiguidades, que gera mais perguntas do que respostas, enfim: de sua 

abordagem “generativa”, para nos aproximarmos de Jacquinot (2012).  

Os vídeos de artistas começam a se realizar com o grupo Fluxus, movimento criado 

em 1958 por Jorge Maciunas, de espírito zen-dadaísta (DUGUET, 1988, p. 221), que 

questiona e contraria os modos de relação das artes com suas instituições e com a noção de 

mercado, refutando totalmente a separação entre arte e vida. Apresenta-se assim como uma 

proposta de desconstrução dos modos tradicionais de atuação da arte, agindo mais como um 

modo de vida do que como um conceito artístico (ibid.). Foi no seio desse movimento que 

Nam June Paik e Wolf Vostell começaram a integrar o vídeo às suas performances e 

realizaram suas primeiras instalações com aparelhos de televisão. É no enfrentamento do 

monopólio alienante das emissoras de TV e na apropriação de seus modos operacionais 

(como as emissões ao vivo) que a videoarte emerge no cenário artístico, fazendo, 

gradativamente, que o vídeo se afirme como uma “verdadeira estética” (PARFAIT, 2001, p. 

8), como uma “ferramenta conceitual” (ibid.). A pedagogia da videoarte já se anunciava, 

portanto, na subversão e na ressignificação dos próprios meios utilizados em seus primórdios, 

e nos deslocamentos conceituais daí resultantes.  

Falar em deslocamento e ressignificação, no contexto da história da arte, remete-nos 

diretamente a Duchamp e à reconfiguração conceitual e estética trazida por sua obra, segunda 

inspiração teórica para esse estudo. 

 

Deslocamento como potência de invenção 

Ao deslocar os objetos de seu habitat funcional e transpô-los para o espaço da arte, 

Duchamp transforma e desestabiliza suas relações com o espectador, provocando nesses um 
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novo olhar que ressignifica os objetos, agora transmutados de objetos utilitários para 

simbólicos e poéticos. A operação duchampiana desloca o centro do fazer artístico das mãos 

para o cérebro, transformando definitivamente a postura do espectador diante de uma obra de 

arte, uma vez que o trabalho mental é tanto do artista, como do espectador. Duchamp, com 

seus ready-mades, subtraía a existência física do objeto em favor do ato de escolha, do gesto. 

Pretendi mostrar em minha tese como o encontro com a videoarte provoca 

deslocamentos, a partir das operações e proposições das próprias obras.  

 

Arte como experiência 

A terceira questão é o conceito de arte como experiência, de John Dewey. O filósofo 

reflete sobre a experiência estética, e defende que ali há integração entre corpo e mente e um 

caráter processual, pois uma experiência plenamente realizada é o resultado da interação entre 

organismo e meio, e os órgãos sensoriais são os meios dessa participação. Para Dewey, “em 

toda experiência integral existe forma, porque existe organização dinâmica, que leva tempo 

para ser completada, por ser um crescimento” (2010, p. 139). 

 

Pedagogia da criação: recepção e produção 

A quarta questão teórica em que me baseei é a implicação da recepção e da realização 

na pedagogia da criação. Esse conceito fundamenta tanto a Abordagem triangular, de Ana 

Mae Barbosa (2010), como a “Hipótese-cinema”, de Alain Bergala (2008), propostas de 

ensino-aprendizagem em que o fazer se articula com o ver. Ao por em diálogo os trabalhos 

dos artistas e dos alunos, analisei os dois processos, de recepção e de produção, ao mesmo 

tempo. Dewey lamenta que na língua inglesa não haja um único termo que designe o conjunto 

dos dois processos – “o artístico” e “o estético” (2010, p. 126), que se referem, 

respectivamente, ao fazer e à percepção –, o que selaria a interdependência das duas 

dimensões. 

 

A igualdade das inteligências e a emancipação intelectual 

A quinta questão teórica que me inspirou veio dos estudos de Rancière, que, em O 

Mestre ignorante e O Espectador emancipado reflete sobre o poder comum da igualdade das 
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inteligências, que emancipa tanto os estudantes como os espectadores. Para o filósofo, 

“emancipação” significa o desmantelamento da hierarquia implícita na imposição de uma 

fronteira entre os que agem e os que veem, entre indivíduos e membros de um corpo coletivo, 

seja esse corpo formado por estudantes na escola, comumente sujeitos a uma pedagogia 

embrutecedora, ou espectadores em uma galeria de arte. Ele defende o poder que cada pessoa 

tem de traduzir à sua maneira o que percebe, pois, “no âmbito da lógica da emancipação 

existe sempre, entre o mestre ignorante e o aprendiz emancipado, uma terceira coisa, algo que 

é estranho tanto a um como ao outro e a que ambos podem remeter-se” (RANCIÈRE, 2010, p. 

24). No ensino da arte essa terceira coisa é a imagem. Tanto na proposta de Bergala, como na 

de Barbosa, essa “terceira coisa” assume protagonismo, é dela, da imagem, que partem os 

diálogos desierarquizados entre professor e alunos.  

 

O museu imaginário 

A ideia de “Museu imaginário” foi desenvolvida por André Malraux (2011), ao pensar 

sobre a consciência das sociedades modernas a partir do acesso que as obras literárias e as 

reproduções fotográficas de obras artísticas proporcionam ao imaginário. O museu imaginário 

de Malraux se refere a um espaço virtual mais amplo, onde as obras vistas no museu 

geográfico dialogam com as que habitam o acervo memorial do espectador, dos artistas, dos 

historiadores. A noção de “museu imaginário” é muito bem-vinda para o ensino da arte, no 

qual um acervo artístico vai, gradativamente, se formando na memória visual e afetiva dos 

estudantes, sendo reativado em cada novo encontro com novas obras. O acontecimento 

artístico se revela como reativação de outras irrupções anteriores, pois as obras de arte sempre 

remetem a outras obras.  

Essas são as questões teóricas principais que deram suporte para o desenvolvimento da 

pesquisa e também às práticas de ensino-aprendizagem da arte que compõem o corpus 

empírico nela analisado. Os processos metodológicos que estruturaram essa investigação 

dialogam com essas questões, como detalharei a seguir.  

Analisei as obras dos artistas, sua recepção pelos estudantes do ensino médio e as 

produções dos alunos. O aluno espectador e o aluno produtor de arte foram considerados 

nesse paralelo. Busquei fazer um exame de forma não hierarquizada, partindo do princípio 
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que ambas as produções são manifestações estéticas e discursivas que se mostram como 

irrupções que constroem novas realidades. Para analisar as produções artísticas, elegi cinco 

operações ou “entradas” que, a meu ver, estão fortemente relacionadas à provocação de um 

espectador desperto e pensante, sinalizando, portanto, pedagogias, ensinamentos. São elas: 1- 

a montagem (junção e articulação entre imagens/sons); 2- a espacialização das obras (e a 

participação do espectador no espaço instalativo); 3- a performatividade e o encontro entre os 

corpos (de quem filma, de quem é filmado e do espectador); 4- o ponto de vista na fabricação 

das imagens; 5- a estética da incompletude (a não conclusividade narrativa). Identifiquei em 

cada uma delas “promessas de maior liberdade e maior responsabilidade dos 

sujeitos/espectadores, pela intensificação das experiências subjetivas (o encontro artístico 

como crise) e pelo desenvolvimento de uma consciência crítica” (COMOLLI, 2008, p. 28). 

Essas noções (e não outras) me permitiram aprofundar o problema central dessa pesquisa: a 

relação do espectador com a imagem, a ideia de pedagogia da imagem. Na videoarte essas 

cinco operações ou entradas são escolhas feitas pelos artistas tendo como alvo o espectador, 

trazendo, cada uma, uma pedagogia.  

 
              Fig.1: Imagem do vídeo Teto de vidro.         Fig.2: Desenho da aluna Laura Calzolari, 2013, 
                         de Teresa Serrano.                                 realizado após a visitação, em referência ao 
                                                                                                             vídeo da artista.                                                              
 

      

                              Fonte: Catálogo da mostra Desenlace.                          Fonte: a autora 
 

Analisei 15 obras vistas pelos estudantes da 1ª série do ensino médio em exposições 

e/ou em sala de aula, nos cursos de 2012 e 2013, a partir da incidência das operações 

mencionadas; da recepção dessas obras (pelo aluno/espectador), em documentos escritos – 

provas e questionários – e em vídeo. Analisei também as produções artísticas dos estudantes 
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(trabalhos realizados logo após a visita a uma exposição, individuais e diretamente 

referenciados nas obras dos artistas; e trabalhos finais do curso, construções autorais e em 

grupo, que partiam de um conceito). Dos 53 trabalhos finais, foram examinados 

detalhadamente 14. 

No primeiro capítulo, “Entre a galeria e a escola: deslocamentos da videoarte e do 

ensino da arte”, contextualizei os dois campos abordados – o artístico e o do ensino da arte – 

anunciando o problema central: os deslocamentos propostos pela videoarte em articulação 

com sua inserção no ambiente educativo. No segundo capítulo, “Pedagogias da videoarte: 

diferentes operações nas formas contemporâneas e o convite a um espectador participante”, 

analisei as operações (a montagem; a espacialização das obras; a escolha do ponto de vista) e 

as “entradas” (o uso do corpo como lugar político; a estética da incompletude) realizadas em 

obras que remetem a diferentes gêneros e vistas pelos estudantes em exposições e/ou em sala 

de aula. No terceiro capítulo, “A aprendizagem da Arte no CPII”, apresentei um breve 

histórico do Colégio Pedro II e a trajetória do ensino da arte nessa instituição, a título de 

contextualização. No quarto e último capítulo – “O encontro com a videoarte: pedagogias do 

deslocamento” – foi relatado e examinado detalhadamente o encontro dos estudantes com as 

obras, a partir da análise de seus depoimentos e de sua produção artística. Transcrevo, a 

seguir, um depoimento sobre a videoinstalação I’m not the girl who misses much (Pipillotti 

Hist, 1986), vista na exposição Elles, no CCBB:  

 
Escolhi essa obra porque, mesmo depois de ver e entender (ou tentar) as 
outras, essa foi a que mais me tocou [...].Quando percebi que se tratava dessa 
música [Hapiness is a warm gun, dos Beatles] na obra, fiquei extasiada. [...] 
eu só fui ter esse questionamento, do que é mesmo que significa, quando eu vi 
o vídeo, porque o vídeo me deixou muito confusa, eu fui procurar o que era e 
aí eu fui descobrir várias coisas, e aquele vídeo é muito angustiante, e era uma 
coisa que eu sentia na música, mas eu não enxergava que eu sentia tanto. O 
vídeo me fez ver o significado maior que eu tinha da música (Carolina 
Mathias).  

 
Os resultados dessa investigação revelaram que perpassa o encontro com a videoarte 

uma curiosidade entusiasmada que motiva alguns deslocamentos, de ordem: 1) Estética: pelos 

alargamentos perceptivos e sensíveis proporcionados pelo ver e o fazer arte. 2) Espacial: no 

deslocamento entre escola e galeria, no trânsito entre o espaço escolar e os espaços da arte, 
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percorrido pelas obras, pelos alunos, pelos artistas; e também no processo de apreensão das 

videoinstalações. 3) Temporal: pela ativação de memórias e associações, que evoca 

experiências pregressas. 4) Cognitiva: pela aquisição de conhecimentos e pelo exercício 

intelectual e sensível vivenciado no encontro com as obras. 5) Política: pela intensificação que 

esse encontro proporciona nas relações dos estudantes com a arte, com a escola, com o mundo 

à sua volta; e pela contribuição para uma atitude discente crítica e ativa dentro da escola. 6) 

Emocional: pelos aspectos afetivos e psicológicos implicados nessa experiência de ver e fazer 

arte, no enfrentamento e na superação de dificuldades, e no crescimento que daí resulta. 

Acredito que esses deslocamentos são ativados pelas pedagogias das próprias obras, mas, 

como as operações estéticas se relacionam com esses deslocamentos? Após a análise do 

material selecionado, ouso responder a essa pergunta, que remete à hipótese inicial.   

Quando a videoarte faz das operações de montagem (temporais e espaciais) uma forma 

de pensamento, ela nos diz que a junção das coisas pode alterar as próprias coisas; que nossa 

percepção é ativa e não passiva; que significação é o estabelecimento de relações. 

Quando a videoarte recusa-se a contar uma história, preferindo apresentar situações 

(uma estética da incompletude); quando expõe, ao invés de explicar, quando deixa questões 

em aberto, ela convida o seu espectador a completar (ou estabelecer) os sentidos, mostrando 

que ele é ativo na significação do mundo; que a arte, assim como a vida, não traz verdades 

fechadas e conclusas, mas processos a serem vivenciados; que o mundo não está pronto, 

esperando sua aceitação passiva; que ele é capaz – com sua inteligência e sensibilidade – de 

compreender as coisas, sem que seja preciso alguém lhe explicar; 

Quando as obras dão visibilidade e problematizam as relações entre os corpos elas nos 

ensinam que é do nosso corpo, das experiências sensoriais, emocionais, físicas e mentais de 

interação com o mundo, que emerge nosso entendimento do mundo. 

Quando as obras desnudam (e se constituem de) experiências biográficas, do próprio 

artista ou de outros, elas nos ensinam que é da própria vida que se podem extrair 

ensinamentos; que se olharmos com atenção para o que acontece à nossa volta, veremos que 

toda forma de vida é rica e traz ensinamentos. 
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Quando a videoarte solicita a participação do espectador para que seus efeitos se 

realizem, nos diz que as coisas não existem por si só, mas dependem da interação e atribuição 

de sentido para existir; que quando nós interagimos com o mundo, criamos mundos. 

Quando as obras reutilizam imagens já existentes, deslocando e ressignificando-as, 

elas afirmam que o mundo é um fluxo, um processo dinâmico no qual as coisas se recriam 

continuamente; e que nós temos um lugar nesse fluxo, podendo interferir e alterar os rumos 

das coisas. 

Finalmente, quando as obras operam com alterações de ponto de vista, elas nos 

ensinam que não há só uma maneira de ver as coisas; que mudar de ponto de vista pode 

resultar na mudança da própria situação observada. Dessa forma, foi na relação entre as 

operações estéticas e os deslocamentos vivenciados por criadores e espectadores – nos modos 

apresentativos das obras dos artistas e dos estudantes – que identifiquei as pedagogias da 

videoarte. 

 

Considerações finais 

Ao investigar as pedagogias da videoarte não analisei as provocações que essa faz ao 

público generalizado dos espaços museais, mas seu encontro com os estudantes de arte do 

ensino básico de uma escola pública. Ao identificar as pedagogias da videoarte, verifiquei que 

essa é uma expressão artística que solicita a seu espectador uma atitude cognitiva plena, onde 

corpo, mente, emoção, pensamento e ação caminham juntos. Pretendi com essa pesquisa – e 

com o testemunho que ela traz sobre o ensino da arte no Colégio Pedro II – mostrar que a 

videoarte é um acontecimento artístico/pedagógico que pode trazer contribuições para os 

processos de ensino-aprendizagem que se baseiam na arte como experiência, nas escolas. Ao 

compartilhar essa teorização, espero contribuir para o desenvolvimento de renovações 

curriculares no ensino da arte, e aproximar os campos de pesquisa da arte e de seu ensino. 
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Resumo 
Esse artigo visa apresentar um breve relato referente ao Projeto Permanência da Arte: 
ampliação estético-cultural dos professores e professoras de Arte da Rede Municipal de 
Ensino de Curitiba, em execução desde o ano de 2015, na Rede em questão. O Projeto 
consiste na realização da permanência3 dos professores e professoras já citados, em museus da 
cidade de Curitiba, na perspectiva de oportunizar momentos de ampliação cultural; assim 
como, possibilitar a articulação curricular das linguagens artísticas, promover um espaço de 
diálogo acerca da arte4 na educação e proporcionar momentos de socialização das práticas 
desenvolvidas com Arte nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba 
(Rede). Tal projeto tem como objetivo explorar as possibilidades que os museus da cidade 
oferecem, como a realização de visitas as mostras em cartaz, consultar a biblioteca, assistir 
aos vídeos produzidos pelas referidas instituições culturais, participar de oficinas, tirar 
dúvidas com as equipes da Ação Educativa, realizar planejamento com outros colegas, entre 
outras possibilidades. No dia da permanência desses professores e professoras, ao invés de 
permanecerem em suas unidades escolares, realizam seu horário de estudo e pesquisa nos 
museus parceiros: Museu Oscar Niemeyer (MON), Museu de Arte Contemporânea do Paraná 
(MACPR) e Museu Alfredo Andersen (MAA). O Projeto em seu terceiro ano de 
funcionamento, conta com a ampla adesão e aprovação por parte do público alvo.  
Palavras-chave: Formação de professores/as. Ampliação cultural. Ensino de Arte. Museus. 
 

                                                 
1 Doutoranda em Educação: História e Historiografia da Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Mestre em Educação: Práticas Pedagógicas - Elementos Articuladores pela Universidade Tuiuti do Paraná 
(UTP). Professora do Curso de Pedagogia da Faculdade Fidelis, Curitiba-PR. Membro da equipe de Arte de 
Ensino Fundamental da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. E-mail: danielapedroso@hotmail.com  
2 Especialista em Tecnologias aplicadas à Educação pela Faculdades Integradas Espírita e Educação Especial e 
Inclusão pela Faculdade de Pinhais. Possui graduação em Artes Visuais com Ênfase em Computação Gráfica 
pela Universidade Tuiuti do Paraná. Membro da equipe de Arte de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal 
da Educação de Curitiba. E-mail: simonevanzuita@yahoo.com.br 
3 O termo permanência corresponde ao período de tempo semanal (4h) destinado ao estudo e planejamento dos 
professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. 
4 Quando tratarmos do Componente Curricular, grafaremos Arte; nos demais casos, arte. O mesmo ocorre na 
utilização dos termos ensino de Arte e ensino da arte. O primeiro refere-se ao ensino na disciplina de Arte; o 
segundo, ao ensino da arte de forma geral e em diferentes estâncias. 
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Introdução 

Como prática desenvolvida com vistas a manter e intensificar a qualidade do ensino 

municipal de Curitiba, a Secretaria Municipal da Educação realiza anualmente a formação 

continuada dos profissionais da Educação. No que se refere à formação dos profissionais que 

atuam com Arte no Ensino Fundamental, além dos cursos ofertados regularmente, estratégias 

para a ampliação cultural são fomentadas. Nesse sentido, a aproximação entre a Secretaria 

Municipal da Educação (SME) e diferentes espaços culturais da cidade, por meio do Projeto 

Permanência da Arte: ampliação estético-cultural dos professores e professoras de Arte da 

Rede Municipal de Ensino de Curitiba, trouxe contribuições nesse processo. 

O Projeto que acontece atualmente em diferentes espaços culturais da cidade de 

Curitiba, nos dias de permanência, foi idealizado para que o espaço museológico fosse 

pensado como uma extensão das unidades escolares. A perspectiva de Duarte JR (2001), de 

educação do sensível, foi um disparador para pensar os lugares culturais da cidade, como 

lugares de crescimento, interação, socialização e planejamento dos professores e professoras 

em questão. 

[...] é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu encontro 
primeiro, sensível, com o mundo. Situando-se meio caminho entre a vida vivida e a 
abstração conceitual, as formas artísticas visam a significar esse nosso contato carnal 
com a realidade, e a sua apreensão opera-se bem mais através de nossa sensibilidade 
do que via o intelecto. A arte não estabelece verdades gerais, conceituais, nem 
pretende discorrer sobre classes de eventos e fenômenos. Antes, busca apresentar 
situações humanas particulares nas quais esta ou aquela forma de estar no mundo 
surgem simbolizadas e intensificadas perante nós. [...] Deste modo, a arte pode 
consistir num precioso instrumento para a educação do sensível, levando-nos não 
apenas a descobrir formas até então inusitadas de sentir e perceber o mundo, como 
também desenvolvendo e apurando os nossos sentidos e percepções acerca da 
realidade vivida.  (DUARTE JR, 2001, p. 22-3).  

 

Em 2015, foi realizado o projeto piloto, no Museu Oscar Niemeyer, durante os meses 

de outubro a dezembro. Teve com o objetivo testar a adesão dos professores e professoras de 

Arte dos anos iniciais5 do Ensino Fundamental e aperfeiçoamento do Projeto. Durante esse 

período, foi estabelecida uma programação semanal com visitas mediadas, palestras, oficinas, 

                                                 
5 Por anos iniciais do Ensino Fundamental compreendem-se do 1° ao 5° anos. 
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entre outras propostas de emersão na arte. Essa fase do projeto foi denominada Permanência 

no MON, em referência a instituição parceira.  

Para comprovação da frequência, dos professores e professoras participantes, junto ao 

livro ponto de suas unidades escolares, foi pensado na entrega de um selo de participação, ao 

final de cada visita ao Museu. No retorno as unidades escolares, além da entrega dos 

respectivos selos, os participantes poderiam contribuir para o aperfeiçoamento do projeto, dar 

sugestões, realizar críticas e comentários ao preencher a avaliação online disponibilizada na 

página do Projeto no Portal da Rede de Curitiba6. Assim como, consultar a programação para 

as futuras Permanências no Museu.  

Ao término de realização do projeto piloto, foi possível constatar a aprovação e adesão 

dos professores e professoras de Arte dos anos iniciais do Ensino Fundamental7, por meio 

desse formulário online.  Esse instrumento, demonstrou ser prático e acessível, possibilitando 

o levantamento de sugestões, no sentido do aperfeiçoamento e ampliação do projeto para o 

ano seguinte.  

Dentre os dados obtidos gostaríamos de destacar alguns, que nos parecem de 

relevância para a aproximação com as atividades desenvolvidas durante o projeto piloto, 

assim como, as sugestões encaminhadas.  

No Gráfico 1, é possível verificar o tempo de estada em média, dos professores e 

professoras de Arte no MON. O tempo de estada na instituição é determinante para a 

exploração do Museu, em suas múltiplas possibilidades. Porém, como a Permanência no 

MON poderia ser realizada todas as quartas-feiras, tendo apenas como limitante, outras 

atividades de calendário das respectivas unidades escolares, como: reuniões, conselhos de 

classes, planejamento concentrado, cursos da mantenedora, entre outros; os participantes 

tiveram a opção de programar as atividades ofertadas ao longo de várias quartas-feiras. No 

entanto, o Gráfico 1 nos aponta um tempo de estada estendido. Possibilitando a participação 

em diversas ações ou por maior tempo. 

                                                 
6 http://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/permanencia-da-arte/8057  
7 Os professores e professoras de Arte dos anos iniciais do Ensino Fundamental foram o público alvo do projeto 
nos dois primeiros anos iniciais em função do dia da permanência. O dia destinado à estes é fixo, às quartas-
feiras. Já o destinado aos profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental, acontece em datas sequentes, a 
cada ano. O projeto piloto foi pensado para ser realizado na data que atingisse o maior número de profissionais. 
A Rede possui maior número de profissionais nos iniciais do Ensino Fundamental.  
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Gráfico 1 – Tempo de permanência 

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas ou mais

 
Fonte: Formulário Online. Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. 

 

 

Durante o tempo em que realizaram a Permanência no Museu, os professores e 

professoras de Arte, tinham a possibilidade de participaram de diversas atividades, conforme 

mencionado. Dentre as elas, as mais citadas no formulário online foram: visitas as exposições, 

participação em oficinas e atendimento com a equipe da Ação Educativa do MON, nesta 

mesma ordem.  

 Com relação às contribuições dadas pelos participantes para aprimoramento do 

projeto, no Quadro 1, destacamos algumas respostas.  

 Quadro 1: Respostas formulário online.  

Professor(a) Questão aberta referente às contribuições para o aprimoramento do projeto -  
respostas obtidas: 

 

A 

Considero muito bem vinda a prática da permanência no MON, pois nos 
aproxima do nosso objeto de ensino - a Arte- o que vai diretamente ao 
encontro aos alunos nas salas de aula onde atuamos. Assim, não só 
professoras estão ganhando, mas também os estudantes da nossa cidade. 
Obrigada. 

 

B 

Apoio o projeto de permanência no MON. Este trabalho vem contribuir 
dando oportunidade aos profissionais não só para visitarem exposições mas 
para refletirem sobre arte e sobre o seu próprio trabalho. Fui muito bem 
atendida no local e devo voltar outras vezes. 

 

C 

Hoje foi o primeiro dia que realizei a permanência no MON. Recebi um 
acervo muito bom a respeito de cada exposição. Pude visitar a Bienal, 
fotografar e montar meu planejamento com base nas obras em exposição. 
Achei o Programa Permanência no MON algo muito bom, inovador e de 
extrema importância para nosso conhecimento enquanto professores de Arte. 

2596



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

D 

Gostei muito do acolhimento recebido, das conversas com colegas e André 
da Ação educativa do museu bem como da biblioteca. Gostaria de sugerir 
que as professoras da manhã também tivessem a oportunidade de 
participarem das oficinas, que o horário de entrada permanecesse também 
em 2016 as 9:00, e que fosse visto junto ao museu a possibilidade de ônibus 
do próprio MON para levarmos os alunos. Obrigada, continuem com esse 
trabalho maravilhoso.  

Fonte: Formulário Online. Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.  

No tocante a resposta da professora D, referente ao horário antecipado de abertura do 

Museu, é importante elucidar que o horário de funcionamento normal, era das 10h às 18h. No 

entanto, visto que para os professores e professoras que atuam no período da manhã na Rede, 

o tempo de permanência seria muito curto, o Museu se dispôs a abrir 1 hora antes, nas datas 

em questão. Durante o projeto piloto, essa medida foi bem recebida e obteve a adesão dos 

participantes.  

Nesse quesito, o formulário contabilizou a solicitação de vários professores e 

professoras. Atendendo a essa demanda, o Museu deliberou a manutenção do horário 

antecipado de abertura, para o ano seguinte. 

  A Imagem 1, documenta diversos momentos da Permanência no MON, desde o 

evento de lançamento em outubro às atividades propostas durante o tempo de vigência do 

projeto piloto.  

Imagem 1: Projeto piloto - Permanência no MON. 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. 
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Ao término de 2015, a Permanência no MON, totalizou a participação de 340 

professores e professoras de Arte da Rede, levando em conta os períodos da manhã e da tarde.  

 

Permanência da Arte: Ampliação e novos desafios  

 

 O público deve ser a menina dos olhos de um museu de arte. Todas as nossas 
dificuldades devem ser vencidas, a fim de que possamos ter como objetivo tentar 
equipá-lo dos meios para que tenha acesso ao museu e o visite. Parece-me 
fundamental que consigamos atraí-lo à realização da leitura das obras expostas, sem 
falsos pedantismos, com a didática de uma linguagem que se deve tentar fazer fácil, 
e informa-lo sobre os artistas que admirem. Creio que essa admiração se tornará 
possível na medida em que esse público se sentir envolvido no deleite da criação, ou 
seja, quando ele também possa coparticipar (através de cursos e atividades) de 
alguma forma, no processo de criação artística. Nesse momento, através da 
curiosidade natural, ele (o público anônimo) saberá, sem qualquer dúvida, apreciar 
as diversas técnicas e os resultados vivenciados pelas obras e seus autores. 
(AMARAL, 2013, p. 288) 

 

 
 No ano de 2016, o Projeto Permanência da Arte deu continuidade as ações realizadas 

no ano anterior, oficializando a Permanência no MON. A programação que havia sido 

aprovada pelos professores e professoras participantes, foi mantida com oferta de oficinas, 

palestras, visitas mediadas, bate papo com artistas e curadores, entre outras atividades 

voltadas a arte e seu ensino. O horário antecipado de abertura foi mantido, conforme 

solicitado no ano anterior.  

 Como proposta de ampliação do Projeto Permanência da Arte, estabeleceu-se parceria 

com o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, para o Permanência no MACPR. O formato 

pensado foi similar ao da Permanência no MON. Nesse sentido, a programação das 

instituições foi articulada e diversificada. 

 A Imagem 2, registra diversas atividades realizadas na Permanência no MACPR, no 

decorrer do ano de 2016.  
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Imagem 2:  Permanência no MACPR. 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.  

 
A Permanência no MON consolidou-se, durante o ano de 2016, ampliando o número e 

a frequência dos professores e professoras de Arte dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Os participantes do Permanência da Arte tiveram a possibilidade de alternar suas 

permanências entre as duas instituições parceiras. Porém, o que a princípio parecia ser um 

ganho, no sentido de ampliar as possibilidades de fruição estética entre as duas instituições, 

no decorrer do ano, demonstrou ser uma fragilidade. Pois, em função da quantidade de 

atividades programadas pelos dois Museus, o público passou a se dispersar.  

 Outro fator impactante no andamento do projeto, refere-se a solicitação feita no ano 

anterior de manutenção da antecipação do horário de abertura do MON. Embora a instituição 

tenha acatado tal solicitação, na pratica, gerou alteração substancial na estrutura da instituição. 

Uma vez que para abertura antecipada, fez necessário que funcionários da segurança, limpeza, 

mediação e outros serviços a fins, também antecipassem seus respectivos horários de entrada 

no Museu. Assim como, a alteração dos contratos de seguro das obras expostas. Em 

levantamento realizado pelo próprio Museu, constatou-se baixa frequência por parte dos 

professores e professoras no horário antecipado. Não justificando os custos financeiros e 

estruturais empenhados.  
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 Diante desse quadro, ficou acordado que o horário antecipado seria praticado, apenas 

na última quarta-feira de cada mês, até o término de 2016 e suspenso para o ano de 2017.  

 O Quadro 2, apresenta algumas contribuições oriundas do formulário online, 

referentes as Permanências no MON e no MACPR. Nas falas dos professores e professoras 

participantes pode-se perceber a importância que o projeto representa no cotidiano desses 

profissionais. Mais do que a ampliação dos referenciais culturais dos docentes, percebe-se o 

movimento de aproximação, reconhecimento e pertencimento de um grupo que busca crescer 

junto. A Permanência da Arte possibilitou um espaço de diálogo entre iguais e o 

fortalecimento de grupo de docentes que nem sempre são valorizados, em função do 

Componente Curricular que atuam. Mas que sentem-se apoiados, uns pelos outros, e 

fortalecidos em suas escolhas e conquistas, além de estimulados e amparados pela 

mantenedora (SME). Ao termino do ano, o projeto totalizou a participação de 670 professores 

e professoras de Arte dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 
Quadro 2: Respostas formulário online - 2016. 

Professor(a) Questão aberta referente às contribuições para o aprimoramento 
do projeto -  respostas obtidas - 2016: 

 

E 

Agradecimento, pelo motivo de aproximação de exposições e de 
obras para ampliação de conhecimentos dos professores. Esse 
contato com a arte proporciona a curiosidade em saber mais e 

mais sobre obras, artistas e sentir um apoio para relatar em sala de 
aula com os estudantes sobre o patrimônio cultural e histórico da 

nossa sociedade. Muito obrigada 
F Excelente espaço cultura, em que os professores estão tendo 

oportunidade de participar, pesquisar, estudar.... 
 

G 

Estou gostando bastante do atendimento e da importância que os 
funcionários dos museus estão dando a este trabalho. Tudo está 

sendo realizado com bastante seriedade. 

Fonte: Formulário Online. Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.  
 

Permanência da Arte: a conquista de novos horizontes  

       
 
 O Projeto Permanência da Arte, no ano de 2017, manteve a continuidade das 

Permanências no MON e no MAC/PR, porém com um diferencial; estabeleceu-se uma 

programação especial, definindo dias de atividades dirigidas, próprias para cada Museu. 
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Dessa forma, as visitas espontâneas aos respectivas instituições foram mantidas no formato 

original: qualquer quarta-feira do mês. No entanto, a programação dirigida foi estabelecida, 

em quartas-feiras distintas, para cada Museu.  Essa inovação foi pensada, com base nos 

resultados do ano anterior, onde foi constatado o paralelismo das atividades propostas, 

resultando na concorrência direta e dissipação do público.  

 As atividades dirigidas foram organizadas conforme apresentadas no Quadro 3: 

 
 

Quadro 3: Atividades dirigidas. 

Museu Data prevista 

MACPR Segunda quarta-feira de cada mês 

MON Última quarta-feira de cada mês 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.  

Outra inovação, foi a inclusão dos professores e professoras de Arte dos anos finais8 

do Ensino Fundamental, no projeto Permanência da Arte. Conforme exposto anteriormente, o 

dia da permanência desses profissionais ocorre de forma alternada e não fixa com a 

permanência dos anos iniciais. No presente ano, o dia da permanência desse segmento é as 

terças-feiras. Nesse sentido, estabeleceu-se uma parceria com o Museu Alfredo Andersen 

(MAA), para a realização da Permanência no MAA.  

É importante lembrar, que o segmento dos anos finais na Rede, conta com um número 

inferior de profissionais, se comparado aos anos iniciais. O que totaliza em torno de 50 

professores e professoras de Arte. O diferencial desse público é que possuem formação na 

área de arte9.  

Repetindo a mesma lógica da programação voltada aos professores e professoras dos 

anos iniciais, a Permanência no MAA, possui uma data fixa para atividades dirigidas, a última 

terça-feira de cada mês, no entanto, a visita espontânea ao Museu pode ser realizada em 

qualquer terça-feira.  

                                                 
8 Por anos iniciais do Ensino Fundamental compreendem-se do 6° ao 9° anos. 
9 Licenciatura em Artes Visuais, Música ou Teatro. Atualmente na Rede não há nenhum profissional Licenciado 
em Dança.  
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 A Imagem 3, documenta algumas atividades vivenciadas pelo grupo de professores e 

professoras de Arte dos nos finais do Ensino Fundamental, durante a permanência no MAA.  

 

Imagem 3:  Permanência no MAA. 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.  

 
 

Considerações finais 

 

Ao longo desses três anos de funcionamento do Projeto Permanência da Arte, algumas 

conquistas e realizações foram contabilizadas. Dentre elas, a participação e aprovação dos 

professores e professoras de Arte participantes; o retorno aos Museus em outras datas, fora do 

Projeto, com familiares, amigos e colegas; visitas agendadas com suas turmas de estudantes; o 

enriquecimento dos planejamentos, das práticas em sala de aula e a ampliação das 

possibilidades de propostas do trabalho com Arte; a valorização dos espaços culturais da 

cidade e do papel dos Museus; e principalmente, a ampliação dos conceitos de arte, cultura, 

produções artísticas, pelos participantes. 
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 Sem sombra de dúvida, o Projeto Permanência da Arte foi incorporado ao cotidiano 

dos professores e professoras de Arte, da Rede Municipal de Curitiba.  
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“PIBID/DANÇA: AÇÃO PROVOCANTE NO/DO CORPO-ESPAÇO” 

 
Luís Fernando Gomes Coelho1- UFV 
Thamiris Calegari Rodrigues2 - UFV 

Laura Pronsato3 - UFV 
Jéssica de Souza Ferreira4- UFV 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

Agência Financiadora: PIBID-FAPEMIG 
Resumo 
Este trabalho é uma reflexão realizada a partir das experiências de dois bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que participam do subprojeto dança na 
Universidade Federal de Viçosa. Objetiva-se refletir sobre as possibilidades de despertar outros 
olhares sobre o ensino de arte, e mais especificamente, de dança, na relação corpo-dança-espaço 
escolar. Para a elaboração desta reflexão selecionou-se um dos projetos desenvolvidos na Escola 
Estadual Madre Santa Face, com crianças de Ensino Fundamental I. Questões como, “que dança é essa 
que vai à escola?” e “como dançar sem infraestrutura adequada?” foram as impulsionadoras para a 
construção, elaboração e realização das atividades que envolveram o projeto que culminou no evento 
sob o título “Paisagens Poéticas da Escola”. Reflete-se sobre a necessidade de compreensão sobre o 
desenvolvimento dessa faixa etária, sobre a compreensão cristalizada que se tem sobre a dança, o 
corpo e os espaços possíveis para o fazer dança com vistas ao encontro com outros caminhos de 
experimentação que envolvem mudanças conceituais sobre o ensino da arte. Por fim, explica-se como 
foi possível uma abordagem diferente daquela que se costumava realizar na referida escola e como 
esse processo destacou o envolvimento e a maturidade das crianças para com todo o trabalho 
desenvolvido nas dependências da escola.  
Palavras-chave: Dança, Escola, Corpo-dança-espaço.   
 

Introdução 

As reflexões propostas neste texto partem de ações e experiências  desenvolvidas no 

contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, efetuadas pelo 

Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Viçosa/MG. O subprojeto 

PIBID/Dança, tem como objetivo estimular a percepção artística, o movimento expressivo 

                                                 
1 Bolsista ID PIBID desde 2015, Subprojeto Dança. Graduando da Licenciatura em Dança, no Curso de Dança 
do Departamento de artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: l.f.ufv@hotmail.com. 
2 Bolsista ID PIBID desde 2016, Subprojeto Dança, voluntária do PIBID desde 2015. Graduanda da Licenciatura 
em Dança, no Curso de Dança do Departamento de artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa. E-
mail:calegarithamiris@gmail.com 
3 Coordenadora de área do PIBID, subprojeto Dança. Professora do Curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Dança, Departamento de Artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Doutora em Educação 
pela UNICAMP. Mestre em Artes, com Licenciatura e Bacharelado em Dança. E-mail: lpronsato@ufv.br 
4 Bolsista ID PIBID desde 2014, Subprojeto Dança. Graduando da Licenciatura em Dança, no Curso de Dança 
do Departamento de artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa.. E-mail: jessica.s.ferreira@ufv.br 
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(individual e coletivo) e a integração da linguagem corporal à ludicidade, visto que a atividade 

lúdica favorece o desenvolvimento individual do sujeito, além da investigação de outras 

formas de expressão do corpo. (PIMENTA, 2014)5. Para isso, a motivação da criatividade e da 

imaginação são fatores essenciais para o estímulo ao olhar estético, em um constante exercício 

de atenção e percepção da ação artística e expressiva do/no corpo-espaço. Assim, entende-se 

que a dança faz parte da educação, como afirma Strazzacappa (2006, p. 72), quando ao criar e 

nos expressar por meio da dança (...) aprendem-se as relações mundo interior-mundo exterior. 

Este texto trará a abordagem de um relato de experiência a partir de ações, 

percepções, sensações analisadas por dois bolsistas de Iniciação à Docência e se refere ao 

trabalho realizado na Escola Estadual Madre Santa Face, na cidade de Viçosa – MG, com 

estudantes de  Ensino Fundamental I, durante o ano de 2015.  

Com relação à escola de educação pública e básica na cidade de Viçosa-MG, nota-se 

que há poucos professores com formação específica em uma das linguagens da Arte e sabe-se 

que, nestes últimos anos, houve uma crescente procura dos licenciados em Dança, pela 

permanência na cidade e pela docência em Arte na Educação Básica e Formal.  

Neste panorama, várias são as escolas que incentivam apresentações comemorativas 

e de fim de ano com apresentações de dança. Ainda assim, os pontos de vista sobre a dança, 

em grande parte das escolas, estão vinculados à montagem de coreografias rápidas, 

enfileiradas, com gestualidades e músicas estereotipadas. O início do percurso do 

PIBID/Dança nessa instituição de Ensino Básico evidenciou o distanciamento que a escola 

tinha com relação à compreensão do ensino de dança/arte na escola. 

Desse modo, o objetivo do desenvolvimento do PIBID, durante os anos de 2014 e 

2015 na referida escola foi o de contribuir para a discussão sobre outras possibilidades de 

promoção da dança e seu ensino. Um dos focos do ano de 2015 foi a exploração de espaços 

inusitados da escola, no intuito de promover uma relação afetiva com os espaços físicos e 

simbólicos daquele lugar vivenciado diariamente pelas crianças. A finalização desse processo 

resultou em uma feira, na qual os alunos apresentaram para toda comunidade o trabalho 

realizado durante o semestre. É deste momento, deste foco, que trata este relato. 

                                                 
5 Portaria no. 096, de julho de 2013. Disponível em: <http://www.pibid.ufv.br/wp-
content/uploads/Portaria_096_2013.pdf > Acesso em: 05 Jul. 2017. 
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Um novo-velho vocabulário  

 O subprojeto PIBID/Dança-UFV desenvolve suas atividades com oito bolsistas que 

trabalham em duplas atendendo a diferentes ciclos escolares seguindo planejamentos e 

temáticas semelhantes. O tema do 2º. Semestre de 2015 teve intenção de promover, com os 

estudantes do Ensino Fundamental I e, consequentemente, docentes, funcionários e pais, um 

novo olhar sobre as possibilidades da dança e sobre o local que frequentam diariamente – o 

espaço escolar. Essa proposta temática se relaciona às vivências e observações/participantes 

realizadas pelos Bolsistas de Iniciação à Docência do PIBID/Dança (ID’s) na mesma escola 

desde o início do ano de 2014.  

 Durante esse período uma das questões que chamou a atenção dos bolsistas ID’s foi a 

infraestrutura inadequada para as atividades corporais e junto a isso, a exigência, por parte dos 

gestores da escola, em realizar montagens coreográficas para as festividades juninas e para o 

fim de ano, mantendo-se os padrões estereotipados de dança: uma lógica frequente com 

coreografias simples, música e gestualidade. Os ensaios ocorriam nas dependências da escola 

ao que se tentava uma organização de divisão dos dois únicos espaços mais ou menos amplos. 

Ressalte-se que não havia nenhum professor com formação em dança ou em qualquer 

linguagem artística - as coreografias, então, eram criadas a partir dos poucos conhecimentos 

que as professoras tinham. No fim do semestre as apresentações ocorriam em uma quadra 

alugada ou de um clube da prefeitura, sem ensaios prévios no espaço novo. 

Neste sentido, Strazzacappa (2006, p. 20) afirma que “numa perspectiva de um espaço 

escolarizado cada vez menos valorizado, tudo que é proposto de diferente é bem-vindo; não 

importa o que é oferecido, desde que seja oferecido algo” e adiante constata que do modo 

como as atividades extracurriculares realizadas nas dependências físicas das escolas são 

desenvolvidas, evidencia-se o seu caráter marginal de “ocupar o tempo ocioso das crianças 

para impedir qualquer outra ocupação de tempo”. 

 O PIBID/Dança teve um papel fundamental na discussão sobre esse modo de atuação 

que aparentava uma cristalização de ideias. Começou-se por tentar demonstrar a possibilidade 

de realização das atividades em diferentes espaços da escola.  Os espaços que eram destinados 

às aulas de corpo (educação física e dança) eram as próprias salas de aula, no pátio escolar 
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e/ou no anexo6.  

 Dos questionamentos sobre a necessidade ou não de local específico para a atuação em 

dança e a partir da pergunta “que dança é essa que vai à escola?”, surgiu a ideia de criar um 

projeto em que os estudantes pudessem criar suas próprias montagens de dança, a partir de 

estímulos que os levassem a reconhecer com maior detalhamento o espaço de convivência 

diário (as dependências da escola) aliando-se ao trabalho corporal em uma relação direta 

Corpo-espaço. A proposta desse projeto finalizou-se com apresentações realizadas nos mais 

diversos espaços físicos da escola e denominou-se “Paisagens Poéticas da Escola”. A partir de 

perguntas norteadoras o projeto deu início à sua caminhada: É possível criar dança mesmo 

com uma sala cheia de carteiras? É possível criar dança nas escadas, corredores, rampas? Que 

coreografias se criam a partir da relação corpo-espaço ao invés de pensá-las a partir de 

movimentos pré-estabelecidos? O que se cria desse modo – é dança? 

 

Para dançar – uma intensa brincadeira 
“(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1987) 

  

           As atividades desenvolvidas deram início com “aulas passeio” (FREINET), nas 

dependências da escola nas quais se propunha o (RE)conhecimento dos lugares a partir de 

jogos cuja proposta era ativar a percepção física e sensível desses lugares. Para isso, o 

estímulo com perguntas se tornou algo necessário, pois desafiava-os: O que você vê? Como 

nos comportamos nesses espaços? É possível fazer outra coisa, se comportar de modo 

diferente, sentar de outro modo, andar de outro modo?  

 Baseou-se em uma metodologia que alia o jogo7 à sintaxe no movimento abordada por 

Rudolf Laban8 compreendendo que a partir de um corpo em movimento, que brinca e dança 

se abrem possibilidades para a elaboração de propostas de ensino em dança que engendre uma 

rede de reflexões acerca da dança, seu ensino e seu papel no contexto escolar. De acordo com 

Pronsato (2003) a aliança entre o jogo e os elementos labanianos pode estabelecer um espaço 

de múltiplas construções. Com esta proposta, lançou-se o desafio, motivando o imaginário e a 

                                                 
6 Um espaço fora do prédio destinado às salas de aula para o qual os estudantes podiam ser levados para 
atividades práticas. É um espaço coberto e amplo, porém com piso frio, de lajotas. 
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fantasia ao propor criação a partir de vivências que também estimularam as emoções e que ao 

longo do processo se tornam ideias compartilhadas.  

 Há de se compreender que esta metodologia de trabalho, não foi tarefa fácil no que se 

refere a aceitação dos gestores escolares tal como afirma Freire (2002, p. 77) ao apontar que é 

bem comum que se instale “um verdadeiro pavor entre professores de salas de aula” pela 

simples ideia de tonar os procedimentos habituais incontroláveis ao deixarem as crianças em 

espaços mais amplos. Ainda assim, insistimos no potencial do jogo não utilitarista que 

potencializa uma relação social em razão de uma determinada tarefa. O jogo como educação 

“ajuda a não deixar esquecer o que foi aprendido”; “faz a manutenção do que foi aprendido”; 

“aperfeiçoa o que foi aprendido”; “prepara para novos desafios”; “encoraja as novas 

aquisições, pela progressão da habilidade” (FREIRE, 1997, 82-4). Ademais, o jogo adentra a 

esfera da subjetividade na exploração de materiais concretos, imaginários e da 

construção/elaboração da fantasia, estimulando a criatividade e a inventividade.  
 
É pelo jogo que construímos nossas condições fundamentais de vida. É a través do 
jogo que construímos nossas habilidades e capacidade mais tipicamente humanas: a 
habilidade de imaginar e a imaginação. [...] joga-se por necessidade. Pena que a 
escola não perceba isso. (FEIRE, 1997, p. 89) 
 

 No decorrer deste processo, tanto como observadores-participantes como agentes 

proponentes das atividades de dança, compreendeu-se que os jogos aliados à dança geram 

percepções, inquietações e novas assimilações conceituais, principalmente quando se trata de 

uma turma heterogênea na qual evidenciam-se alguns processos divisores, tais como: Os de 

gênero, de raça, de gostos e de grupos.  É preciso compreender que; 
 
[…] a construção do conhecimento em dança envolveria muito mais do que a 
simples reprodução de movimentos predeterminados, em que se valorizam a 
exatidão e perfeição dos gestos; ela envolveria uma apropriação reflexiva, 
consciente e transformadora do movimento. (STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006, 
p.74).  

 
 Processos estes notados e clarificados a partir de estudos sobre as etapas de 

desenvolvimento humano, abordadas principalmente por Piaget. Compreender esses 

                                                                                                                                                         
7 Ao falar de jogo estamos abordando jogos corporais e cotidianos, assim como as brincadeiras dançadas e os 
jogos teatrais principalmente abordados por Augusto Boal.  
8 A sintaxe do movimento aos estudos realizados por Rudolf Laban sobre o movimento.  
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processos se torna questão importante para um trabalho em que aparentemente gera “caos” e 

“descontrole”.  

 

Atenção redobrada 

 É fato que um trabalho realizado a partir destes procedimentos requer atenção 

redobrada ao trabalho e constante reconfiguração dos planejamentos previamente elaborados. 

Os bolsistas ID’s ficavam atentos às movimentações que surgiam das próprias crianças 

durante as aulas, colocando-se o estudante/criança como foco da pesquisa. Assim, sem perder 

de vista a proposta inicial, permitia-se que o processo de criação dos estudantes do Ensino 

Fundamental I interferissem e alimentassem a criação dos ID’s. Novos materiais - concretos e 

mentais - surgiam e provocavam um aprimorar das aulas seguintes e o estímulo à criação, 

tanto por parte das crianças quanto dos próprios “pibidianos” ao passo que cada turma 

iniciava processos únicos. Neste percurso, foi preciso entender que:  

[...] o corpo é um recurso completo que se pode usar para expressar qualquer coisa, 
inclusive emoções - a que estamos acostumados enquanto atores. Porém, não se trata 
de “interpretar” o triste. O que há no “triste” que deixa o corpo duro ou mole? Que 
ritmo a “tristeza” tem? Então, o corpo se torna ferramenta. O corpo é como um 
pincel. (LECOQ, 2001, 26) 
 

Apostou-se na ideia de que o desinteresse das crianças pode gerar menor aprendizado, 

por isso sempre buscávamos trazer para perto a realidade dos educandos, abordando as 

temáticas a partir de ações cotidianas e sob a compreensão de suas fases de desenvolvimento 

cognitivo e motor. No decorrer das aulas foi possível perceber algumas atitudes das crianças 

que interferiam no desenvolvimento das atividades, essas características mudavam de acordo 

com a turma e com a faixa etária. Neste sentido a abordagem piagetiana (1971) na qual o 

desenvolvimento humano se divide em algumas etapas crescentes, denominadas “estágios” 

por Piaget foi importante para melhor qualificar os planejamentos das aulas. 

 O trabalho desenvolvido no decorrer do ano de 2015 deu-se com crianças, que, de 

acordo com Piaget, estão no terceiro estágio – “estágio das operações concretas”, entre sete e 

onze anos de idade. Do ponto de vista das relações interindividuais, a criança segundo Piaget 

(2003, p. 41) “depois dos sete anos, torna-se capaz de cooperar, por que não confunde mais 

seu próprio ponto de vista com o dos outros, dissociando-os para coordená-lo”. Neste estágio 
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as crianças discutem os diferentes pontos de vistas podendo respeitar, compreender a opinião 

do colega, justificar e defender o próprio, assim o egocentrismo desaparece quase totalmente. 

 Baseado nos estudos de Goulart (2005, apud SOUZA e WECHSLE, 2014), sabe-se que 

neste período, a organização social passa a ser de grupos de amizades mais fixos e começa-se a 

aprender a estabelecer compromissos com os outros. A afetividade torna-se um fator importante 

que se estabelece nas relações sociais e está intimamente relacionada ao processo de ampliação 

da cooperação entre as pessoas que passam a “coordenar os pontos de vista em uma 

reciprocidade, com autonomia e coesão”. (PIAGET, 2003. apud SOUZA e WECHSLE, 2014) 

 É nessa fase, de acordo com Rodrigues e Melchiori (s/d, p. 07) que “a identidade de 

grupo tem a ver com as diferenças de gênero que determinam o tipo de relação de amizades”. 

Aspecto este que chamou a atenção dos bolsistas ID’s, visto que era nítida a divisão entre 

meninas e meninos. Questão evidenciada nas palavras de uma das crianças do quarto ano, ao 

nos mostrar a existência de espaços delimitados, por eles mesmos: “cantinho dos meninos e 

escada das meninas”. Percebendo isso, desenvolveram-se atividades com o objetivo de 

suscitar a interação entre os gêneros, promovendo um ambiente acolhedor e seguro. 

  
Fig. 1 – “cantinho dos meninos” – alunos do 4º. Ano do Ensino Fundamental I 

 

Fonte 1 – Arquivo pessoal 

  

 Com relação ao jogo, é nesta etapa que as brincadeiras começam a ser substituídas 

pelos jogos mais regrados e competitivos, porém, privilegiando o sentimento de justiça. Aos 

nove anos de idade, de acordo com La Taille (1992), atinge-se o maior grau de socialização 
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do pensamento, havendo maior interesse por brincadeiras coletivas e com regras. É neste 

estágio, que, de acordo com Goulart (2005) a criança desenvolve noções de tempo, espaço, 

velocidade, ordem e causalidade. 

 O conhecimento das características das etapas do desenvolvimento humano elaboradas 

por Piaget, podem trazer um contato e um retorno direto entre estudante-pesquisador, que 

possibilita um esclarecimento, a partir da percepção e análise, mais qualitativa do que foi 

trabalhado, das curiosidades elencadas pelos estudantes que geravam ou não indagações e 

pesquisas futuras para possíveis compreensões veiculadas por meio da ação. 

Ocupa-ação na Escola - Um novo olhar... 

Fig. 2 - Estudantes do 3º. ano do Ensino Fundamental I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aulas ministradas foram fruto de planejamento realizado por toda a equipe do 

PIBID-Dança/UFV que incluía os bolsistas ID’s, a supervisora da escola e a coordenadora do 

projeto. Nestes momentos trocávamos experiência, discutíamos conceitos e articulávamos 

estratégias de trabalho.  

Assim deu-se a escolha pelos lugares da escola que configurariam os espaços 

coreográficos artísticos para o evento de final de ano. Para além de sua representatividade 

física, a abordagem sobre estes lugares também permitiu um aprendizado simbólico - porque 

eu gosto daqui e não dali? O que fazer para que aquele lugar que não gostamos se torne 

agradável? Porque pode ou não pode? E assim por diante... 

Com isso, geravam-se estímulos a criação de movimentos autorais em que as crianças 

Fonte 2: Arquivo pessoal  
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interpretavam espacialmente e temporalmente, aliando o trabalho de percepção e uso do 

espaço, ou seja, corpo-espaço.  

Para configurar o projeto “Paisagens Poéticas da Escola”, uma das primeiras ações do 

semestre foi a pesquisa, juntamente com os educandos, por meio de fotografias e “aulas passeio” 

(FREINET), os diversos espaços-lugares que poderiam ser explorados dentro da instituição. Em 

seguida as aulas passaram a ser ministradas nos espaços que cada turma se identificou ou não. 

Essa oposição foi propositalmente abordada pelos bolsistas para que se pudesse pautar a reflexão 

sobre a afetividade que os próprios espaços geram em cada um de nós.  

Além disso, levando em consideração a faixa etária dos educandos e entendendo que a 

experimentação corporal pode ser facilitada a partir da exploração de materiais concretos, os 

ID’s levaram uma gama de objetos diversificados para potencializar os processos de criação 

em cada espaço da escola. 

A penúltima etapa deste processo refere-se a escolha do local e objeto que foi melhor 

explorado por cada turma e ao seu aprimoramento para uma construção cênica (coreográfica, 

performática, interventiva). Sendo assim, é importante ressaltar que todas as escolhas que 

resultaram no produto apresentado foram decididas em comum acordo entre os ID’s e as 

crianças: movimentações, deslocamentos, figurino, espaço, músicas e objetos.  

 

Fig. 3 - alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I 

 

Fonte 3 - Arquivo Pessoal 
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 No desenrolar do trabalho, os alunos sentiram a necessidade de transformar os espaços 

em instalações interativas: sala de aula com balões e/ou carteiras dispostas de modo diferente 

do cotidiano escolar; o pátio coberto com bambolês e tecidos pendurados ao teto; guarda-

chuvas pendurados nas grades, entre outras propostas.  

 Por fim, demos vida a feira “Paisagens Poéticas da Escola”, na qual as crianças 

puderam apresentar aos pais e demais gestores outro olhar sobre a dança, sobre a Arte e 

principalmente sobre a própria escola como espaço de convívio e interações cotidianas. As 

apresentações ocorreram de forma simultânea e itinerante, a serem repetidas duas ou três 

vezes. Assim, os espectadores deveriam passear pelos distintos espaços da escola.   

Ressalte-se também, que os bolsistas ID’s realizaram pequenas intervenções artísticas 

durante o recreio e uma apresentação intervencionista no espaço da rua, acesso à escola, 

ressaltando a importância do artista-docente.  

Podemos dizer, concordando com Marques (1997), que é unicamente no contato direto 

e aprofundado em dança com a possibilidade de ampliação das percepções despertadas pela 

Arte, quando formos capazes de senti-la e percebê-la em nossos próprios corpos que teremos 

a possibilidade de dizer que realmente conhecemos e sabemos sobre/de uma dança. Motivou-

se sempre o olhar artístico de cada educando no intuito de demonstrar que o maior “produto” 

dessa construção de conhecimento artístico eram eles próprios, através de feedbacks solicitados ao 

final das aulas (desenhos, palavras ou pequenos textos, que demonstravam a assimilação 

referente ao conteúdo ministrado).  

 

Considerações Finais 

 Entende-se que, com a realização deste trabalho, foi possível uma modificação sobre o 

olhar da dança, da Arte e do próprio espaço escolar por parte dos gestores (professores, 

diretores e funcionários), dos pais e dos estudantes do Ensino Fundamental I da Escola 

Estadual Madre Santa Face. Também foi um exercício de superação, desafio e envolvimento 

em que os bolsistas ID’s do PIBID se propuseram a refletir a dança na escola, o corpo-espaço 

e a arte-dança-espaço.  
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 É preciso ter em mente que para se chegar a esta configuração foram dois anos de 

trabalho junto à escola, buscando abrir espaço por entre as brechas, tentando romper com 

certas cristalizações e receios que a escola carrega.  

 Neste processo, foi visível o entusiasmo com a relação que a possibilidade de criar 

algo individual e ao mesmo tempo coletivo despertou no fazer artístico das crianças que 

surpreenderam, inclusive na auto-organização durante o evento.  

 Pôde ser observado durante esta construção coletiva a percepção e participação dos 

alunos o que potencializou cada ação, momento, instalação, performance e coreografia que foi 

apresentada.   

 Para além de um processo de ensino-aprendizagem em dança, podemos dizer que foi 

uma reconstrução da autonomia e da confiança na potencialidade das crianças e um 

reconhecimento sobre a necessidade de se lutar por melhor qualidade na educação, tanto no 

que diz respeito ao ensino quanto à infraestrutura dos espaços educativos.  

 Sendo assim, compreende-se que as atividades, realizadas nas dependências da escola, 

apesar das dificuldades que esse processo acarreta pela falta de infraestrutura adequada, foram 

voltadas prioritariamente para a possibilidade de “outras leituras de mundo” (FREIRE, 1987), 

de olhar o dia a dia, o cotidiano e vê-lo de outro modo para (re)significá-lo em Arte.  
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Resumo 
Este artigo apresenta as primeiras analises da investigação teórica desenvolvida no Mestrado em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que campos distintos de saber 
entrecruzam-se no espaço híbrido das provocações das “Poéticas da Animalidade”, advindas da 
relação entre artes visuais e literatura, enquanto territórios éticos, estéticos e políticos que tensionam 
uma outra forma de educar e que movimentam outros saberes não hegemônicos sobre a animalidade e 
a humanidade, bem como o animal e o humano, buscando multiplicar a forma como estes saberes 
circulam numa educação com profundas heranças humanistas. Neste contexto temos como objetivo 
mapear as ressonâncias ético-estéticas para a educação, que emergem da análise do conceito de 
“Poéticas da Animalidade” na interpretação das obras escolhidas. Para tanto, escolhemos inicialmente 
os trabalhos da artista visual Nara Amélia e da escritora Clarice Lispector, pois ambos nos propõem 
deixarmos os territórios seguros do humano ocidental e adentrar em outros mundos de relações e 
compartilhamentos entre humanos e animais. Como parceiros teóricos para a análise inicial 
escolhemos Maria Esther Maciel (2016), Gabriel Giorgi (2016) e Steve Baker (2013, 2000). Neste 
percurso nos aproximarmos das problematizações sobre a animalidade e humanidade (FOUCAULT 
1998, 2009 DERRIDA, 2016, 2002; INGOLD, 1995; CASTRO, 2011), a fim de ampliarmos nossas 
possibilidades de interpretação das “Poéticas da Animalidade”. Por fim, trazemos estas relações para o 
campo da educação, onde pouco são exploradas, numa atuação por dentro de suas estruturas, a partir 
das teorizações de uma professora de artes visuais, pesquisadora, ativista e também artista, que se 
permite embriagar pelas artes e literatura, alargando seu pensamento na experiência transgressora da 
estética. As principais parceiras para assumir esta postura ético-estética frente à educação e aos objetos 
de pesquisa são Nadja Hermann (2014, 2010, 2005) e Luciana Grupelli (2017, 2005).  
Palavras-chave: Educação. Desconstrução. Alteridade humano e animal. 

Introdução 

Conforme certas visões humanistas2 formar-se humano é antes de tudo nos separarmos 

de nossa animalidade e de nossa ligação biológica com o animal. Nessa linha de pensamento 

                                                 
1 Mestranda em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na 
linha Arte, Linguagem e Currículo sob orientação da Profa Drª Luciana Gruppelli Loponte. Possui graduação em 
Licenciatura Plena em Artes Visuais e Bacharel em Artes Visuais, ambos pela UFRGS. Professora de Artes 
Visuais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (SMED/PMPA). Participa do ARTEVERSA - Grupo de 
estudo e pesquisa em arte e docência (UFRGS/CNPq). 
 
2No decorrer deste artigo iremos delinear com mais atenção o conceito de humanismo. 
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o humano em potencial necessita ser domesticado, civilizado e escolarizado, para afastar-se 

da tão demonizada condição animal, bárbara e selvagem. Nesse processo o ser humano 

atingiria a perfectibilidade inerente à humanidade. Neste contexto o pensamento humanista 

andou lado a lado com um tipo de educação, em que se exerce um poder disciplinar que atua a 

partir de mecanismos de regulação para corrigir, domar e normalizar esse sujeito em vias de 

se tornar humano. Neste movimento surgem pedagogias civilizatórias e normalizadoras que 

buscam produzir somente um tipo de ser humano apto para adentrar ao conjunto da 

humanidade soberana à animalidade e a outras formas de vida. 

Como ser perfectível o ser humano só precisa ser retirado da barbárie, desembrutecido, 

desbestializado, ou seja, domesticado, para atingir o seu melhor. Mas por quem? Por outros 

humanos – no caso deste artigo nós professores, submersos numa perspectiva humanista de 

formação –, que estão acima dele na hierarquia do “ser” enquanto existência humana, que se 

desligaram de sua animalidade, que são donos da moral e da virtude e “transformam o lobo 

em cão e o próprio homem no melhor animal doméstico do homem” (NIETZSCHE, 1986, p. 

177). Segundo o filósofo Peter Sloterdijk (2000), essa concepção do homem como criador de 

seres humanos é uma das bases humanistas em que a educação moral se utiliza de métodos 

como o adestramento e a domesticação, para criar um ser humano manso e domesticado que 

aceite o padrão hierárquico imposto por esta corrente de pensamento. Ele completa mostrando 

que Nietzsche percebeu um movimento de tensão nessa domesticação escolar dos homens, 

que acontece na disputa entre os “diferentes criadores e os diferentes projetos de criação”, e 

também “entre os que criam o ser humano para ser pequeno e os que criam para ser grande” 

(SLOTERDIJK, 2000, p. 40-41), ou seja, uma batalha sobre como se deve conduzir essa 

produção de seres humanos no espaço da escola.   

Nessa visão a escola, a educação e o professor, são entendidos enquanto potências que 

transformam os sujeitos embrutecidos em sujeitos escolares, sujeitos humanos normais. Para 

desestabilizar esta norma a pesquisa que apresentamos neste artigo insere-se nesse “campo de 

batalha de criação de seres humanos”, apostando num outro modo de educação alargado pelas 

contaminações da arte e da estética, implicando em formas plurais de inventarmos ser humano 

e nos relacionarmos com a outridade. E travaremos esta “batalha” por dentro de suas 

estruturas a partir das leituras, interpretações e teorizações de: uma professora de artes visuais, 
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da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que vive diariamente relações de contágio e 

contato entre humanos e animais na escola, mexendo constantemente com suas relações de 

empatia e alteridade; a ativista por relações mais éticas entre humanos e animais, 

reverberando em suas pesquisas e numa docência aberta aos estranhamentos dos outros e as 

pluralidades da sala de aula; a artista, não no sentido de detentora de um saber sacralizado da 

arte, mas sim que cria relações entre arte e vida em sua prática docente e acadêmica; e por fim 

a pesquisadora que une estas vivências e experiências a uma abordagem ampliada do ensino 

da arte, ligado à vida, a ética e a política. Essa professora, ativista, artista e pesquisadora se 

mune de “armas” estéticas, éticas e políticas, advindas das provocações das “Poéticas da 

Animalidade” que emergem da relação entre artes visuais e literatura, enquanto potência que 

nos provocam, desestabilizam, fomentam dúvidas e educam. Buscando com isso, tensionar 

um outro modo de formação, de criação criativa e plural de seres humanos, que desconstrua 

visões homogêneas e normalizadoras, colocando em circulação uma outra forma de ser 

humano e se relacionar com o animal, bem como o que entendemos por humanidade e 

animalidade. Num movimento que desacomoda a forma naturalizada com que estas formas de 

vida circulam no contexto da educação. Deslocando seus sentidos e multiplicando seus 

saberes, e assim, gerando ressonâncias para a educação sobre outros modos de vida, de se 

relacionar com o outro e consigo mesmo.  

A pesquisa que apresentamos neste artigo ganhou forma com as provocações ético-

estéticas a outras possibilidades de ser humano e de ver o animal, através da não negação da 

nossa animalidade, na obra da escritora Clarice Lispector (2008), especialmente em suas 

crônicas, Bichos (I) e Bichos (Conclusão). Foi neste fragmento em especial que suas 

provocações pulsaram em mim “Quem se recusa à visão de um bicho está com medo de si 

próprio” (LISPECTOR, 2008, p.364). Mobilizada e capturada por este trecho da obra de 

Clarice e de outras que iniciei a ler, fui empurrada a outras formas de pensamento e 

questionamentos que contaminaram e movimentaram os caminhos teórico-metodológicos da 

pesquisa, levando-me a pergunta central da investigação aqui apresentada: Que ressonâncias 

ético-estéticas para a educação podem emergir na leitura e interpretação das “poéticas 
da animalidade”, advindas da relação entre artes visuais e literatura, enquanto 

territórios que educam e que colocam em movimento outros saberes sobre ser humanos 
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e animal, bem como humanidade e animalidade na escola, num movimento de 

desconstrução de nossas heranças humanistas? Para tanto, são aproximados mundos 

diferentes, campos distintos do saber – filosofia, história, antropologia, etologia, artes visuais, 

literatura e educação – que são colocados em relação, contágio e afinidade, por meio do 

campo formativo e analítico das experiências ético-estéticas presentes nas “poéticas da 

animalidade”, que nos provocam a trazer à tona essa subjetividade estranha e que nos foge, a 

de nossa própria animalidade. Em outras palavras, esta pesquisa é um “exercício da 

animalidade que nos habita” (MACIEL, 2016, p.85)3, uma pesquisa, exercício de 

animalidade, de experimentação, de invenção e de arte. Neste percurso inicial, não 

conseguimos pensar em outra possibilidade de fazer uma investigação que não seja ligada às 

teorias pós-críticas em educação, pois estas nos levam por caminhos que exploram outras 

formas de pensar, falar e fazer pesquisa, que não busquem uma verdade única e absoluta, muito 

menos ditar uma regra de como deve ser a educação ou a formação docente, e sim, nos indicar 

outros caminhos que questionem nossas verdades pedagógicas. Sendo assim a pesquisa inicial 

se dividiu dois momentos que se formaram a partir do objeto de pesquisa e dos teóricos 

parceiros e, do mesmo modo, os métodos necessários e a forma de olhar e interrogar os 

materiais que analisamos e descrevemos.  

O medo da animalidade que nos habita 

As questões relacionadas ao medo da animalidade que nos habita foram instigadas 

pela obra de Clarice, já citada anteriormente, e nos levaram ao primeiro momento da pesquisa, 

na qual buscamos nos aproximar dos ditos sobre a animalidade e humanidade (INGOLD 

1995; AGAMBEN, 2013, 2010; FOUCAULT 1998, 2009; DERRIDA 2016, 2002; LESTEL, 

2007; CASTRO, 2011) que irão nos ajudar nas leituras e interpretações das obras em que o 

conceito de “poéticas da animalidade” emergem e compreender melhor esse objeto analítico 

de nossa pesquisa.  Com estes ditos podemos perceber uma visão da animalidade impregnada 

pelas concepções humanistas, que a colocam como oposição ao conjunto da humanidade e 

que a marcaram e denominaram historicamente como o conjunto do não ser, do irracional, 
                                                 
3 Segundo Maria Esther Maciel o “exercício da animalidade que nos habita” consiste em trazer à tona, a partir da 
literatura, a subjetividade estranha do animal, essa outridade radical que nos foge, da qual uma aproximação 
possível seria por meio da imaginação sensível e poética. 
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amoral, anormal, selvagem, bárbaro e da besta, sendo sinalizada moralmente como lugar das 

paixões brutas, instintos, violência, loucura e luxúria e excessos (FOUCAULT, 2009; 

MACIEL, 2016) Ou seja, um lugar de onde quem quer se tornar humano se afasta.  

O humanismo agrupa diferentes correntes filosóficas e sistemas específicos que 

carregam em si a mesma centralidade de visão, o homem como valor absoluto e a medida de 

todas as coisas. Para estas correntes o homem que pertence ao conjunto da humanidade é 

entendido como um ser perfectível, de existência subjetiva singular, uno e soberano acima de 

outras formas de vida. Um humano que submete os animais e o selvagem a sua soberania e, 

com isso, forma as engrenagens que movimentam todas as formas de discriminação, “pois 

onde há discriminação humana versus não-humano e maltrato aos outros viventes, há o 

modelo para submeter o homem ao homem” (MARCHESINI, 2006, não paginado). Esse 

humano civilizado que submete outros humanos e animais precisa para atingir este estado de 

humanidade, transcender e se opor a sua própria animalidade, a sua condição animal, 

dividindo-se nesse processo entre sua condição física de animal da espécie Homo sapiens e 

sua condição moral de ser subjetivo, de pessoa.  Conforme este raciocínio, ser espécie Homo 

sapiens não nos assegura automaticamente a viver como pessoa e pertencer à humanidade 

(INGOLD, 1995, p. 22), abrindo um caminho para distinções e extermínios contra outros 

viventes, humanos ou animais que não pertencem ao conjunto da humanidade. As “vidas 

nuas” de Agamben (2010) os “dessemelhantes” de Derrida (2016), ou seja, os alunos e os 

animais que observo em minhas vivências como professora de artes, vidas que não merecem 

viver e que a ética não se aplica.    

Mesmo domesticados e civilizados nossa natureza continua violenta e cruel. E ainda 

nos posicionamos com soberania a outras formas de vida, principalmente quando ignoramos 

que não somos os únicos animais dotados de linguagem, de faculdades intelectuais, sociais, 

culturais e emocionais. Se alguns campos de saber fecham-se a repensar nossa suposta 

superioridade, nós nesta pesquisa, pelo contrário, nos abrimos e inquietamos por estas 

questões e, as percebemos como potências para a educação. E nos questionamos o que 

significaria ser humano longe dos dualismos humanistas? Não negando nossa animalidade e 

sob diferentes relações com o animal? Se existe uma via de acesso a estas questões, 

acreditamos que um caminho possível fosse adentrar nesse conjunto do qual fomos afastados, 
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percorrendo os caminhos da animalidade que ainda podem existir em nós e penetrar nessa 

outridade subjetiva desse estranho próximo que é o animal. Mas como? Deixamos a resposta, 

como fez Derrida (2002), para a poesia, para os poetas – e completamos – para as artes visuais 

e seus criadores de mundos imaginários possíveis e impossíveis, de comunidades, de afetos e 

hibridismos, pois se tratam de lugares em que podemos ser outros de nós mesmos, outros para 

nós mesmos e para os outros. 

 Poéticas da Animalidade nas artes visuais e literatura: outra forma de educar, outros 

saberes sobre ser humano e animal. 

Para nos aproximarmos desse caminho, a pesquisa chega ao segundo momento, no 

qual, apoiadas pelas reflexões anteriores, adentramos ao campo das artes visuais e da 

literatura, que tratam do que chamamos de “poéticas da animalidade”. Ou seja, travessias 

estéticas de experiências e provocações que nos empurram a deixarmos o território seguro do 

humano ocidental, nos levando a “outra margem” de nós mesmos e de nossa animalidade. 

Essas experiências estéticas brincam com nossa racionalidade, nossa suposta soberania e 

nossos engavetamentos binários e excludentes, nos deixando em suspensão, e assim, 

movimentam desconstruções de nossas heranças humanistas, nos possibilitando inventar 

nesse processo outros saberes sobre nós mesmos, sobre ser humano e animal. Por meio dessas 

poéticas pensamos na pesquisa uma noção ampliada de estética, que se abre em possibilidades 

de experimentarmos outros modos pensar a nós mesmos e os outros, contaminadas pela arte e 

pela literatura. Nessa travessia tivemos como norteadores os pensamentos de Steve Baker 

(2013, 200), que analisa as relações humano e animal na arte contemporânea, Maria Esther 

Maciel (2016) que analisa as relações entre literatura e animalidade, e Gabriel Giorgi (2016), 

que por sua vez une os conceitos de biopolítica, animalidade e literatura tensionando as 

lógicas entre as distinções de vida, por meio de uma outra possibilidade de cultura, na qual o 

animal assume um outro lugar. Estas teorizações ganharam vida nas obras artista visual Nara 

Amélia e da escritora Clarice Lispector. Em suas poéticas, essas duas mulheres artistas 

permitem-se pensar sob olhares não hegemônicos as relações entre humano e animal, nos 

apresentando um saber sobre estas vidas que transgride as relações e visões humanistas que 

2633



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

estamos acostumados. Ou seja, estas aristas nos provocam com suas “poéticas da 

animalidade”  

Na Crônica Bichos I, Clarice (2008) nos provoca a perceber nosso medo de nos 

entregarmos ao estranho, às possibilidades de nós mesmos e de passar a outra margem de 

nossa animalidade negada. A autora não subjuga os animais a conceitos humanistas, 

metáforas e representações para o humano, antes apresenta o animal como um estranho 

próximo, com toda a complexidade de sua vida. Em sua obra literária Clarice assume uma 

cumplicidade com a vida, animal e humana, em estado de exceção, que para ela são vidas com 

existências dignas de atenção, de contato, de literatura. Permitindo-se aprender com e por 

meio deles saberes alternativos sobre ela mesma, a humanidade e o mundo. E nos convida a ir 

junto escutar o chamado da animalidade e entregar-se totalmente: 
 

[...] às vezes me arrepio vendo um bicho. Sim, às vezes sinto o mudo grito ancestral 
dentro de mim quando estou com eles: parece que não sei mais quem é o animal, se 
eu ou o bicho, e me confundo toda, fico ao que parece com medo de encarar meus 
próprios instintos abafados que, diante do bicho, sou obrigada a assumir, exigentes 
como são. [...] (LISPECTOR, 2008, p. 364-365).  
 
 

E por fim nos confessa em Bichos (Conclusão), “não ter nascido bicho parece ser uma 

de minhas secretas nostalgias. Eles às vezes clamam do longe de muitas gerações e eu não 

posso responder senão ficando desassossegada. É o chamado” (LISPECTOR, 2008, p.367).  

O chamado a desassossegar, o chamado da animalidade que Clarice nos apresenta foi 

escutado pela artista visual gaúcha Nara Amelia. As artes visuais de Nara Amélia e a 

literatura de Clarice Lispector, juntas nos chamam a partilhar a escuta desse chamado, e 

adentrar nesse exercício de animalidade, um exercício linguistico, visual e estético de trazer à 

tona essa outridade estranha do animal e de nossa animalidade, que não se manifesta em 

palavras, uma relação que é pura sedução e devir. 
Fig.1. Nara Amelia. Vertigem, 2009. Gravura em metal, água-forte, ponta-seca, (41 x 38 cm). 

Fig. 2. Nara Amelia. Sonhos são como bolhas de sabão, 2012. Gravura em metal - água-forte; aquarela; lápis de 
cor; douração, (38 x 42 cm). 

Fig. 3. Nara Amelia.  Das grosse leid der natur, 2010. Gravura em metal, água-forte, aquarela e lápis de cor, 
(34x44 cm). 
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Fonte: http://cargocollective.com/naraamelia Acesso em: 20 jun. 2017 

 
Clarice nos confessou em sua escrita que não ter nascido bicho é uma de suas secretas 

nostalgias e nos da uma pista de como nos aproximarmos dessa outridade tão igual e diferente 

de nós “eu não humanizo os bichos, acho que é uma ofensa - há de respeitar lhes a natura - eu 

é que me animalizo. Não é difícil, vem simplesmente, é só não lutar contra, é só entregar-se. 

[...] (LISPECTOR, 2008, p. 364-365). Nesta passagem avistamos o lugar de relação entre as a 

obras, um lugar de vivenciar perante o animal nossa própria animalidade, um lugar para nos 

despirmos das certezas desse humano que tudo busca classificar e controlar. Nas obras de 

Nara Amélia esse lugar se cria pelo apagamento das barreiras entre humanos e animais, onde 

assumem um o papel do outro, não sabendo se são “animais-humanos”, “humanos-animais” 

ou somente humanos e animais que se entregam em relações, afetos e tensões, 

compartilhando “mundos híbridos possíveis” que podemos explorar no campo da educação 

como lugares de experimentarmos sermos outro tipo de humanos animais, que se colocam em 

constante relação com a diferença e a pluralidade de outras formas de vida, sejam elas 

humanas e animais, extraindo dessa experiência estética um saber alternativo para ampliar 

seus julgamentos éticos e políticos.  

Na relação visual e literária das “poéticas da animalidade” nas obras citadas esta em 

jogo uma outra forma de educar alargada pela estética que nos provoca a perceber e vivenciar 

outras relações com nossa animalidade e com os animais fazendo emergir outros saberes não 

hegemônicos sobre o humano e animal, bem como a animalidade e humanidade.  Esta relação 

potente das artes visuais e literatura, quando levadas em conta dentro de práticas pedagógicas, 

acreditamos que possa mexer nas profundas heranças humanistas que fazem circular na 

educação somente uma visão de ser humano e de se relacionar com a outridade, seja ela 

humana e animal. Este tipo de visão está ligada a uma tradição pedagógica em que se busca a 

aplicação de um princípio universal, acreditando ser possível uma apreensão da consciência 
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ética somente pelas vias da razão, desvalorizando e excluindo assim as diferenças. A tentativa 

de educar para uma norma moral universal mostrou-se incapaz de incorporar as diferenças e 

pluralidades da vida, tornando-se algo abstrato, sem sentido e sem ligações com o sujeito 

contemporâneo (HERMANN, 2005). Este tipo de visão favorece a criação de um humano 

dividido entre sua humanidade e animalidade, e que por meio da educação escolarizada doma 

seu lado animal num movimento de soberania e oposição a outras formas de vida. Uma 

educação que nos ensina que para sermos humanos, precisamos excluir, abafar ou abandonar 

outras vidas em nós e ao nosso redor. Nara Amélia nos desnuda essa relação na gravura em 

metal, que faz parte da série O Grande sofrimento da natureza, intitulada Stummheit (Fig. 4.), 

que é uma palavra alemã que significa mudez. Nesta obra podemos perceber a ação 

silenciosa, muda de um humanismo católico (e que podemos pensar também como a educação 

de cunho humanista) que nos forçou a domesticar, ter medo e vergonha de nossa animalidade, 

mas também negou a possibilidade de vermos o animal como um ser de singularidade própria.  
Fig. 4. Nara Amelia. Stummheit, 2010. Gravura em metal, água-forte e aquarela, (30 X 30 cm). 

 
Fonte: http://cargocollective.com/naraamelia Acesso em: 20 jun. 2017 

 

A “animalidade-humana” e a “humanidade-animal” estão ligadas nesta obra pela 

animalidade natural a estes dois seres vivos, mas que a carregam como correntes a serem 

quebradas, uma ligação que envergonham-se de possuir colocando-se em confissão diante da 

imagem de um clérico (ou quem sabe um professor?), um humanista, que acreditam poder os 

libertar dessa relação natural. Como pano de fundo desta cena esta a natureza, num tom 

pastel, morno, quase pálido de azul, uma natureza apagada, muda assistindo a busca destes 

dois seres, ou melhor, de nós humano divididos em dicotomias. Será que quando ela sair 

desse estado de mudez seremos capazes de ouvir o chamado – já mencionado por Clarice – e 
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entender que esses elos que nos unem, juntos talvez possam ser fortes o suficiente para 

quebrarmos essas separações e distinções entre vidas? Ou, continuaremos achando que são 

amarras que nos fazem menos humanos aos olhos daquele humanista, que dita o que é moral 

ou não? Quando conseguiremos nos entregar totalmente e não lutar contra nossa animalidade 

como nos provocou Clarice? 

Considerações finais  

Estes tensionamentos, provocações e dúvidas gerados das relações entre as obras de 

Clarice Lispector e Nara Amélia nos mostram a potência formativa desta relação quando lidas 

e analisadas sob a chave analítica das “poéticas da animalidade”. Podemos perceber ao longo 

da pesquisa que estas são as armas estéticas, éticas e políticas que podem desestabilizar a 

norma com que circulam os saberes sobre humano e animal na educação, provocando fissuras 

e desconstruções na homogeneidade que os sustentam seja na escola, na academia, em nós 

professores e em nossos alunos, implicando numa ressignificação para a educação de nossas 

noções de alteridade, a expandindo além de espécie, forma, raça e sexo. Contribuindo também 

para ampliar as noções de arte e estética no campo da educação, como forma de pensamento 

que alarga modos de ética, de vida e política.  Apontando-nos assim, as primeiras 

ressonâncias ético-estéticas para a educação que buscamos mapear nesta pesquisa. Para que 

estas ressonâncias possam contaminar práticas pedagógicas da educação básica e acadêmica, 

se mostra necessário um docente que explore as provocações estéticas de uma docência mais 

artistas que se abra a um exercício de viver esteticamente e experimente uma arte de viver e 

de criar-se a si mesmo como nos aponta a pesquisadora Luciana Gruppelli Loponte (2005). 

Mas também é preciso um movimento de desconstrução, ou pelo menos, uma pequena fissura 

em certos moldes humanistas de educação, ligados a verdades únicas e absolutas.  

Estas foram as conclusões que chegamos nesta etapa da pesquisa que estamos 

desenvolvendo no mestrado em educação. Neste artigo fizemos a leitura dos trabalhos de uma 

artista visual e uma escritora e, no próximo momento da pesquisa, ampliaremos estas 

teorizações para outros artistas das artes visuais e literatura para pensar o conceito analítico 

desta investigação, as “poéticas da animalidade”.  Caminhos visuais e literários que nos levam 

“a outra margem”, criam um espaço para nos colocarmos na pele do outro, um lugar para 
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pensarmos fora de nós mesmos ou como disse Skliar “pensar sem nós”, “despedaçar-se, 

perder-se, desvanecer-se, deixar de saber-se, tornar-se irreconhecível, arriscar-se a não se ver 

repetido” (SKLIAR, 2014, p. 145-146) e estarmos nessa pele estranha do outro e de nossa 

animalidade. Um espaço que tensiona outras formas de educar e de pensar a educação. Um 

espaço de possibilidades e potência para o campo educativo. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar um dos eixos de atuação do Programa Sentidos 
Urbanos: Patrimônio e Cidadania, exercendo um olhar crítico sobre as correlações entre arte educação 
e educação patrimonial. A linguagem adotada é o teatro educação como potencial para se pensar as 
diversas referências culturais que permeiam e formam os sujeitos. Mais do que travar um denso 
embate conceitual, trata-se de pensar um novo campo que se abre, a mediação cultural endossada na 
arte educação em diálogo com a educação patrimonial. Para a reflexão proposta será apresentado em 
forma de relato as ações do Projeto Poéticas e Moradas, idealizado a partir da pesquisa de mestrado 
do IPHAN, que pela primeira vez ofertou uma vaga a uma arte educadora, entendo a forte presença 
deste profissional nas ações educativas patrimoniais. Como pensar através do teatro, na relação do 
corpo e espaço como engajamento político cultural dos sujeitos, e como a partir disso pensar na 
preservação dos patrimônios individuais ou coletivos, é o que se pretende neste trabalho. Por fim 
busca-se pensar em como realizar uma educação para a liberdade, incitando diferentes olhar sobre a 
relação corpo/espaço como formação contínua dos sujeitos numa perspectiva fenomenológica. Este 
trabalho se apresenta como um convite para que se pense na intersecção das diversas áreas do 
conhecimento como dissolvente do conteudismo segmentado preponderante na educação.  

Palavras-chave: arte educação; educação patrimonial; corpo e espaço. 

1.0 Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar em caráter relatorial um dos eixos de 

atuação do Programa Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania, realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN em parceria com a Universidade Federal 

de Ouro Preto-UFOP, a Fundação de Artes de Ouro Preto-FAOP e a Prefeitura Municipal de 

Ouro Preto-PMOP. Este programa realiza ações em educação patrimonial, nas escolas da 

região, assim como em outras instituições de ensino. Apesar desse recorte da educação 

patrimonial, a equipe é multidisciplinar e é formada por 7 bolsistas de graduação, 2 

mestrandos coordenadores da equipe e uma mestranda profissional do Mestrado Profissional 

de Preservação do Patrimônio Cultural- PEP/IPHAN2. Este caráter multidisciplinar 

                                                           
1 Graduada em Artes Cênicas/ Licenciatura, pela Universidade Federal de Ouro Preto, atualmente é mestranda 
em Preservação do Patrimônio Cultural – PEP/MP, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  
2 Trata-se do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio cultural, decorrido do   em Programa de 
Especialização em Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 
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potencializa a diversidade de ações a serem planejadas a partir das demandas trazidas pelas 

referidas instituições atendidas.  

O artigo a seguir tratará do projeto “Poéticas e Moradas: Reativação do Circuito 

Expositivo3. da Casa da Baronesa”, fruto da necessidade de criação do 1º produto de 

mestrado da pesquisa “Mediações artísticas em contextos patrimoniais”, em desenvolvimento 

pela mestranda do IPHAN. A visita ao C.E. 2017 foi elaborada numa parceria entre o 

Programa Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania e o Grupo Ária- Teatro e música em 

diálogo, coordenado pelo Prof. Dr. Davi Dolpi. Tivemos como premissa a mediação cultural 

deste circuito, ensejando acima de tudo ocupar e dar novos usos à Casa da Baronesa. Esta 

Casa pertenceu a família de Maria Leonor Felícia da Rosa Teixeira Guimarães, esposa do 

Barão de Camargos com que herdou esta propriedade de seu pai. A história da família 

Camargos motivou o grupo Ária, a criar uma opereta4 que mais tarde seria “substituída” por 

esta mediação cultural que relato neste trabalho. 

Primeiramente a criação cênica mediadora, foi experimentada com a própria equipe 

do Escritório Técnico de Minas Gerais, e depois realizada com uma turma mista de 3º e 4º 

ano da educação integral da Escola Estadual Dom Velloso e depois realizada com uma turma 

mista de 4º e 5º ano do ensino regular do Fundamental I do Centro Educacional Pequeno 

Mundo. Num segundo momento, o projeto foi adaptado a uma carga horária maior para o 

Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana- Fórum das Artes 2017, totalizando o 

atendimento de 44 participantes entre os estudantes das escolas e o público do respectivo 

evento. O objetivo delineado para a elaboração deste produto se deu a priori pelo desejo de 

reativar o C.E. da Casa da Baronesa, tornando a Casa do Patrimônio-Ouro Preto5 um espaço 

de interlocução com a comunidade, contemplando as diretrizes definidas na portaria Nº 

137/2016, em que  

Entende-se por Educação Patrimonial os processos educativos formais e não 
formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que têm como foco o 
patrimônio cultural socialmente apropriado como recurso para a 

                                                           
3 A partir deste momento será utilizada a abreviação C.E. para o circuito expositivo da Casa da Baronesa. 
4 Opereta intitulada “Onde está a Baronesa?” , foi o trabalho do grupo entre 2015 e 2016, no momento compõe o 
repertório do Duo Daia, realizado pelo então coordenador do Ária. 
5 Casas do Patrimônio, que são espaços educativos dentro de algumas unidades do IPHAN, e que tem como 
premissa um maior diálogo com a comunidade estendendo a noção de espaço público e suas possibilidades de 
uso, desta forma o desejo em reativar o C.E. tornou-se algo imanente e emergencial, tanto sob minha ótica 
enquanto pesquisadora quanto à respectiva supervisão (que acompanha a parte profissional do mestrado). 
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compreensão sócio histórica das referências culturais, a fim de colaborar 
para seu reconhecimento, valorização e preservação. (IPHAN, 2016)  

Tínhamos como objetivo estreitar ainda mais os vínculos com a comunidade que produz 

sentido tanto ao bem cultural patrimonalizado como qualquer referência cultural que venha a 

surgir, trata-se de colocar em debate a diversidade cultural que predomina em nossa cultura. 

A Casa da Baronesa desconhecida para muitos promove uma reflexão sobre os espaços da 

cidade e seus usos, assim como a relação sujeito/espaço de convívio como formação humana; 

Para que este projeto seja posto em prática e tendo como premissa a pedagogia da 

práxis proposta por Moacir Gadotti6 em que o sujeito é totalmente capaz de estabelecer sua 

autonomia e assim sobrepujar o conteúdo disposto a ele, construindo outras possibilidades no 

processo de aprendizado, foram realizados três momentos educativos: A oficina abrindo a 

casa, que tinha como objetivo suscitar a noção de pertencimento dos educandos para com o 

espaço escolar e refletir sobre estes lugares como espaços de formação criando equivalências 

com as moradias de cada educando.  A proposta desta etapa é primeiramente ativar os corpos 

dos participantes, para aguçar a percepção das relações entre corpo e espaço que proporciona 

a experiência humana. Esta experiência referida diz respeito a uma existência realizada por 

percepções dos ambientes.  

Dentro de uma abordagem fenomenológica, ao buscar entender os diversos elementos 

da formação humana, reconhecendo que a mesma se dá sobretudo, pelas conexões e 

sensibilizações corporais dos sujeitos em relação aos espaços de convívio, poderemos quiçá 

conquistar uma cidadania autônoma e engajada.  Exercer a cidadania ocorre com diversas 

condutas e ações geradas no espaço urbano, arraigado pela experiência dos corpos na cidade. 

Assim, podemos pensar na cidade como um pilar de aprendizado, onde ao demarcar lugares 

identitários (como a escola) os sujeitos se articulam de forma a criar outras narrativas sócio 

culturais. Mas é preciso ressaltar assim como apontam alguns autores como Baumann e Hall, 

que nesta contemporaneidade a que pertencemos não é possível pensar a identidade como 

algo unívoco e sim fragmentado, composta por diferentes assimilações e “empatias” sociais, 

desta forma a escuta e diálogo com os participantes se fez ação norteadora desta proposta. No 

momento desta ação educativa, após o preparo e ativação dos corpos cada um recebeu uma 

folha a4 onde registraram em forma de desenho um lugar da escola que lembrasse a moradia 
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que habita, após os registros cada criança relatou a toda a turma qual o lugar escolhido e o 

porque da escolha. Após todos os relatos os educandos eram unidos de acordo com os lugares 

escolhidos (quando havia lugares repetidos), e então formávamos um roteiro7 para o registro 

em vídeo nos lugares destacados. Após a escolha da sequência dos grupos a serem registrados 

partíamos para os lugares, a proposta neste momento é que os educandos possam expressar o 

relato deste lugar de forma diferenciada, apresentando de forma agradável e que dialogue 

com sua intenção. No entanto observou-se que estes em sua maioria apresentavam os lugares 

em forma de testemunho.  

  
Oficina Abrindo a Casa na Escola Estadual Dom Velloso 

Engrenagem 
Fonte: Programa Sentidos Urbanos  

 
Já na segunda etapa, a visita ao C.E. da Casa da Baronesa, tinha como objetivo inicial 

conhecer a casa mencionada, expandido o entendimento de espaço público. Esta etapa do 

projeto tinha por objetivo atender mais umas das diretrizes das Casas do Patrimônio e a partir 

de então, recordando dos pressupostos afirmados por Aloísio Magalhães em sua curta 

trajetória pelo IPHAN, o programa sentidos Urbanos passou a realizar suas atividades como 

um compromisso em se fazer cumprir as diretrizes das Casas do Patrimônio, pautadas na 

educação para a liberdade, em que interessa mais pensar na educação como um campo aberto 

e dinâmico, assim como a cultura, privilegiando o processo de aprendizado, já que “a 

                                                           
7 Este roteiro era um desenho logístico de onde começar e finalizar as gravações. Esta também se apresentou 
como uma forma das crianças se engajarem neste processo como também de criar uma maior afinidade com a 
equipe já que nos apresentavam este espaço tão cotidiano para eles e “estrangeiro” para nós. 
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educação para a liberdade faz que o homem experimente realidades, entre em contato com 

formas reais e próximas a ele e só a posteriori leve a conceituações.”(MAGALHÃES, 1997, 

p.251). Esta liberdade é proposta neste momento do trabalho à medida que não traz uma 

mediação informativa/bancária mas sim uma mediação que pressupõe a dúvida, a indagação 

autônoma do sujeito.  

Na mediação cultural do C.E., através de um jogo de cena, é trazida a personagem 

Casa, pensando nesta como um organismo vivo, que requer cuidados como qualquer espaço 

da cidade. A personagem Casa estabelece um jogo de curiosidade sobre as demais casas da 

cidade indagando as crianças sobre como é a casa em que residem, contando um pouco sobre 

sua imobilidade que a impossibilita de transitar pela cidade. Além da Casa, existem os 

assistentes que são mediadores questionadores (mediadores culturais) daquilo que se vê 

propondo uma diversidade de reflexões sobre os painéis expositivos como mais um elemento 

destacado na casa.  

 
Equipe do ETIOP vivenciando a visita mediada de forma teatral 

Fonte: Bárbara Henriques 
 

 
Visita ao C.E. Turma C Educação Integral Escola Estadual Dom Velloso 

Fonte: Sentidos Urbanos 

2644



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

Visita ao C.E. do 4º e 5º ano do Centro Educacional Pequeno Mundo 
Fonte: Raíssa Fagundes 

A mediação proposta se aproxima daquilo que Teixeira Coelho chamou de mediação 

cultural, onde a cultura é repensada e colocada à reflexão. O foco e mote improvisacional 

para que o jogo proposto acontecesse é o que há no C.E. e o que a Casa da Baronesa nos 

oferece, em termos sensoriais, arquitetônicos e histórico culturais. O que amplia o potencial 

do teatro como meio para abordar tais temáticas, já que  

 
A prática teatral, assim desenvolvida, possibilita que os participantes exprimam, de 
diferentes maneiras, os seus pontos de vista, fomentando a capacidade de 
manifestarem sensações e posicionamentos, tanto no que se refere ao microcosmo 
das suas relações pessoais, quanto no que diz respeito às questões da sua 
comunidade, do seu país e do mundo. Além de constituir-se em uma atividade que 
propõe o desenvolvimento do olhar crítico, pois, durante o processo, os integrantes 
são incentivados a estar atentos aos nós das questões, a lançar “porquês” às 
situações apresentadas: por que isto é assim? Poderia ser diferente? 
(DESGRANGES, 2006, p. 87)8 

 
Assim sendo, é possível afirmar que a elaboração deste produto tem um caráter 

multifacetado, contribuindo para formação não só dos educandos envolvidos, mas também da 

equipe que o criou, gerando assim um processo de aprendizagem cíclico, em que o educando 

é ponto de partida, subsídio criativo e respaldo crítico a nós que exercemos a mediação 

cultural. Os porquês se fazem presentes e necessários a este trabalho, pois na dúvida é que 

permitimos nos deslocarmos de nosso lugar de conforto, daquilo que já está consolidado, 

estático. Já que 
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A dúvida é, pois, um ato de liberdade e de responsabilidade pelo qual um 
homem empunha, retorna a situação na qual vive, colocando-se como 
sujeito dela. Um ato, não uma ação entre outras; uma maneira de se 
reerguer, de levantar a cabeça e de fazer frente, caminhar e avançar. Se a 
dúvida significa agir como sujeito, podemos dizer com Descartes que 
duvidar é existir. (GADOTTI, 1998, p. 41) 

 
Entendendo esse potencial da dúvida como ferramenta crítica de nossa existência no 

mundo, infiro que aí se dá o ponto de intersecção entre a mediação desenvolvida à 

preservação do patrimônio cultural. Pois, se cabe a educação patrimonial contemplar as 

diversas referências culturais presentes nos contextos sociais, nos colocando num constante 

devir de olhar para o discurso que se produz diariamente acerca do patrimônio cultural, com 

este projeto estaríamos nos aproximando das atuais discussões acerca da educação como 

instrumento de preservação do patrimônio cultural. Esta prática educativa demarca um 

território político ideológico exercido por esta educação, “nessa perspectiva, a educação 

patrimonial colabora para a afirmação da política preservacionista como uma arena político-

social-epistemológica e como um direito social. ” (SIVIERO, 2014, p. 19).9 Ao final do C.E. 

também é entregue um mapa contando um pouco o que é o IPHAN e as ações desenvolvidas 

pelas casas do Patrimônio, para que se conheça as diversas áreas de atuação da instituição. 

 

                       
Preenchimento do Fanzine                                                         Preenchimento do Fanzine 

 Fonte: Programa Sentidos Urbanos                                              Fonte: Programa Sentidos Urbanos 
 
 

 
Percebe-se pelas figuras acima, que o conceito de patrimônio é estendido no espaço 

escolar formal, sobretudo na Escola Estadual Dom Velloso que já vem trabalhando com as 
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temáticas da educação patrimonial dentro da grade da educação integral. Pensar o patrimônio 

como forma de partilha é um forte demonstrativo de uma perspectiva acerca do patrimônio 

engendrada na articulação social, criando as diversas identidades culturais. Este material 

avaliativo será o objeto de estudo do 3º produto a ser entregue pela mestranda da instituição, 

que enseja analisar a repercussão de tal proposta na comunidade ouro-pretana.  

 

1.2 Oficina Poéticas e Moradas- Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana- Fórum das 

Artes 2017 

A Oficina “Poéticas e Moradas: reativação do C.E. da Casa da Baronesa” ocorreu em 

julho de 2017, totalizando 12h de atividades. É importante enfatizar a participação da equipe 

que criou e realizou o planejamento de forma colaborativa revendo o primeiro projeto 

realizado a priori somente pela mestranda (PEP/IPHAN) da equipe. Os objetivos iniciais 

foram mantidos, porém com a extensão da carga horária e a partir do feedback da equipe 

assim como dos professores envolvidos criamos uma proposta mais prática tendo como 

produto final a criação de uma cena teatral. Desta forma, não somente os educandos se 

engajam ativamente no processo mas até mesmo quem produz a proposta artística educativa.   

A oficina tinha como público-alvo crianças a partir dos oito anos de idade, entretanto 

devido a um atraso na divulgação do evento por parte do Festival, apareceram algumas 

pedagogas da Fundação de Artes de Ouro Preto. Seguimos o planejamento tal qual estava,,  

acrescentando discussões mais profundas das que faríamos com um público infantil, a fim de 

incitar um olhar crítico nas pedagogas sobre como desenvolver novas práticas pensando em 

outras possibilidades relacionadas ao patrimônio com as crianças que frequentam a FAOP. 

 O primeiro dia de oficina teve como mote estabelecer a relação corpo-espaço, com o 

reconhecimento de gestualidades cotidianas no ambiente do lar. Para isso, foram trabalhados 

jogos de exploração do espaço, outros para que houvesse uma interação interpessoal e, por 

fim práticas voltadas para a transposição e hibridização entre o espaço da casa do sujeito 

participante e entre a Casa da Baronesa, com o propósito de demonstrar que é possível 

usufruir o bem cultural, produzindo diferentes sentidos, e assim preservando-o.   

No dia posterior, procurou-se trabalhar ainda mais a relação entre as diferentes 

moradas, partindo de um elemento: um objeto trazido de casa pelas participantes, que fosse 
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de algum modo significativo para elas. Dessa forma, começa-se a construir um vínculo entre 

as “casas, moradas ou habitações” da vida de cada uma delas. De forma criativa e lúdica, as 

participantes são convidadas a ressignificar seus objetos, abstraindo-se de um significado já 

conhecido e inventando novas possibilidades.  

O último acontece na medida em que há uma troca de conhecimentos entre todos seus 

participantes, entendendo que os conteúdos apropriados pela equipe mediadora estão 

colocados no mesmo patamar que aqueles postos pelo público, que também é protagonista. 

Assim, há uma fusão entre esses saberes, o que origina um novo conhecimento, baseado nas 

experiências vividas. A troca como ação principiante de toda a proposta educativa em 

questão, se apresenta como uma das premissas da arte educação, pensada sob o viés da 

pedagogia do teatro onde este 

tem como referência teorias contemporâneas de estudos críticos-culturais 
como o desconstrutivismo, o feminismo e o pós-modernismo. Nesse tipo de 
teatro, educadores e alunos empregam convenções que desafiam, resistem e 
desmantelam sistemas de privilégio criados pelos discursos dominantes e 
práticas discursivas da moderna cultura do ocidente. Dessa forma, a prática 
da ação dramática cria espaços e possibilidades para dar forma à consciência 
pós-moderna e pós-colonial, sensíveis à pluralidade, diversidade, inclusão e 
justiça social. (KOUDELA e SANTANA, 2005, p. 153) 
 

 O ponto de partida da integração entre educação patrimonial e arte educação se dá 

justamente aí, na ideia de uma exploração no campo do teatro como possível fórum de 

“desmantelamento dos discursos dominantes, criando espaços para à consciência pós 

colonial”, onde o sujeito protagoniza suas representações identitárias decisões enquanto 

sujeito engajado politicamente. Dessa forma, partimos para criação e cenas que tinham como 

mote a relação de cada um com o patrimônio, ou seja, com suas referências culturais. 

O último dia foi reservado para a construção de uma cena teatral que fosse pautada 

nas experiências vividas ao longo da oficina, sobre uma égide criativa, mas também, 

conceitual. Realizou-se uma série de cenas teatrais, com base na improvisação, trabalhando 

fichas com indicações de: Onde? (cômodos de casa), Ação (cotidianas) e Quem? (figuras do 

ciclo familiar). Foram criadas três cenas, sendo que das duas primeiras foram retirados 

elementos considerados relevantes para a constituição da cena três. A cena três versava sobre 

a apropriação do espaço público, o uso do patrimônio – no caso uma Igreja – e as 

manifestações culturais. Foi realizado um registro audiovisual da construção cênica, onde as 

participantes foram atrizes e autoras de suas cenas.   
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Os resultados positivos foram nítidos, visto que, as participantes que chegaram um 

pouco inibidas, envolveram-se com as propostas, participando ativamente das atividades e 

superando às expectativas. Além disso, elas trouxeram muitas questões acerca do conceito de 

Educação Patrimonial geradas por suas vivências em seu local de trabalho, dúvidas essas que 

foram discutidas entre todas (os). Assim, mesmo com um pequeno público, o objetivo da 

oficina foi alcançado por ser nítido o engajamento das participantes na prática de jogos 

teatrais para um aprimoramento profissional em seu locus de trabalho, a FAOP.  

Este artigo simples e em caráter relatorial é trazido como uma provocação acerca das 

contribuições da arte educação (pedagogia do teatro?) à educação patrimonial e sobretudo 

para que pensemos num caminho rumo a interdisciplinaridade imprescindível à arte como um 

todo. Se a arte inspira liberdade, assim como deveríamos praticar em nossa cidadania, 

cursando e marcando a história não a partir da dominação estatal-masculina-branca mas a 

partir de nossas reais referências culturais, estaremos nos educando e construindo outras 

culturas.  

Á guisa de conclusão, entendemos que morada é mais do que um local físico, e está 

estreitamente ligada ao pertencimento construído através da identidade cultural de um povo. 

Isso posto, desconstrói-se a relação distante que existe entre a comunidade e a cidade-museu 

na qual reside, ressignificando esses locais de encontro com base no afeto nutrido por seus 

moradores.  
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POÉTICAS POPULARES: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA A PARTIR DE 
PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DANÇA 

Marlini Dorneles de Lima1- UFG 

Renata de Lima Silva2- UFG 

Grupo de Trabalho em Ensino 

Resumo:  

Este escrito apresenta areflexãosobre as experiências educativas desenvolvidas na disciplina de 
Metodologia de Ensino e Pesquisa em Dança II, do Curso de Licenciatura em Dança, da 
Universidade Federal de Goiás, que tem como objetivo o estudo das possibilidades de criação 
em dança a partir de elementos da cultura popular brasileira, bem como da história pessoal de 
cada estudante, para, desse contexto, extrair propostas para o ensino da dança. A perspectiva 
pós-colonial orienta essa reflexão no sentido de buscar,nos saberes populares,motivos para o 
corpo dançar, criar e ensinar dança. No percurso pedagógico, aborda-se a história de vida dos 
estudantes, dialogando com o referencial teórico,que são convidados a realizar uma pesquisa de 
campo, investigar festas e manifestações das culturas populares brasileiras e, nesse processo, 
criar um trabalho corporal e uma oficina. Assim se considera que tais práticas educativas 
vêmcolaborar para atingirmos um dos objetivos docurso que é possibilitar a formação de 
professores de dança incentivando a atividade crítica, criadora e transformadora, afirmando a 
autonomia artística, científica e pedagógica no âmbito da dança voltada à educação, capacitando 
os licenciados em dança para valorização e realização de pesquisas de elementos extraídos do 
universo contemporâneo e popular brasileiro para o ensino de dança. 
Palavras-chave: Práticas educativas; Poéticas populares; Processos de criação. 
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Neste artigo, apresentam-se reflexões acerca dosprocessos educativos realizados 

na disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa em Dança II, do Curso de 

Licenciatura em Dança, da Universidade Federal de Goiás. Nessa trajetória, foi preciso 

olhar para os objetivos do curso, os eixos norteadores da formação profissional, assim 

como componentes curriculares que contribuem para a construção de competências, 

habilidades e saberes almejados nesta disciplina. 

A disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa em Dança II tem como foco o 

estudo das possibilidades de criação em dança a partir de elementos da cultura popular 

brasileira, articulando com a reflexão sobre metodologia do ensino da dança.  

Sobre o percurso teórico-metodológico, este componente utiliza como recurso a 

pesquisa de campo, as narrativas da história pessoal dos estudantes e um 

aprofundamento acerca da reflexão da noção de culturas populares, abordando também 

as questões relacionadas às discussões sobre diversidade, ancestralidade ecultura afro-

brasileira e indígena, via um olhar a partir da ecologia dos saberes.  

Nesse sentido, os estudos pós-coloniais mostram-se como importante ferramenta 

epistemológica. Boaventura de Sousa Santos, quando destaca a invisibilidade dos 

conhecimentos do sul, levanta uma série de questões que destaca a urgência de se 

pensar a crise da epistemologia, fundamentando assim o projeto de uma epistemologia 

do sul. Com isso, destaca a urgência de dar visibilidade e vigor aos atores históricos do 

sul global, “sujeitos coletivos de outras formas de saberes de conhecimento que, a partir 

do cânone epistemológico ocidental, foram ignorados, silenciados, marginalizados, 

desqualificados ou simplesmente eliminados” (MALDONADO-TORRES, 2008, p. 62). 

As relações de ensino e aprendizagem que foram estabelecidas partem de 

algumasquestões norteadoras, comoo desafio de se pensar na construção de 

conhecimentos do corpo que dança e dos processos de criação pautados em outros 

saberes e conhecimentos não hegemônicos no ensino da dança. Esta questãopassa pelo 

reconhecimento da importância do ensino da dança no contexto escolar como forma de 

possibilitar, aos estudantes em processo de formação profissional e aos estudantes na 
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escola, o desenvolvimento de habilidades para uma interação com o mundo a partir do 

corpo e do sensível, utilizando-se de estratégias como criação, crítica, estesia, 

expressão, fruição.  

Assim, destaca-se a pertinência em apresentar e refletir sobre esta experiência 

pedagógica como uma prática educativa no processo de formação inicial de artistas-

docentes. A mesma possibilitou aos estudantes fomentar a reflexão para uma 

aprendizagem de conhecimentos artísticos que favoreciam o respeito às diferenças e o 

diálogo intercultural e pluriétnico, bem como uma percepção do mundo que ultrapassa a 

realidade vivida para acionar, de forma dinâmica, a percepção, o corpo, o movimento e 

a criatividade. 

 

Lugar(res) de partida 

A postura de eleger outros lugares de partida nesta experiência pedagógica 

vivenciada nessa trajetória, que culmina na disciplina de Metodologia de Ensino e 

Pesquisa em Dança II, está pautada na perspectiva de que toda experiência social 

produz e reproduz conhecimento. Essa postura já pressupõe legitimar uma ou várias 

epistemologias (SANTOS; MENEZES, 2010). Representa também um entendimento 

de que a trajetória do processo de ensino-aprendizagem deve procurar fugir da 

prevalência de concepçõesde educação pautadasna racionalidade dominante, ou seja, 

na prevalência de alguns modelos de construção de conhecimento. Nessa direção, 

Rufino e Passos (2014, p. 123) afirmam que:  

Sem nos fixarmos de maneira quase que obcecada sobre a ideia 
redentora de um trajeto pronto, há a necessidade de discutirmos a 
prevalência de alguns modos de pensar em detrimento de tantos outros. 
Essa investida nos propõe não somente a formulação de uma crítica ao 
modelo de racionalidade dominante, mas nos dá pistas sobre a 
necessidade de credibilizarmos outros princípios explicativos de mundo, 
outras práticas de saber que inferem o reconhecimento de outras 
epistemologias.  
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Um dos lugares de partida é o Projeto Pedagógico do Curso de Dança, que visa a 

uma formação específica na área de Dança e que acredita na indissociabilidade entre 

arte, sociedade, política, educação e cultura.  Tem como foco o corpo e o saber sensível 

como capital simbólico e político, orientando a formação ética e a função social do 

licenciado em Dança.  

O curso tem o objetivo de possibilitar a formação de professores de Dança para 

atuação em diferentes contextos educacionais, incentivando a atividade crítica, criadora 

e transformadora. Possibilita ainda a autonomia artística, científica e pedagógica no 

âmbito da dança voltada à educação, capacitando os licenciados para valorização e 

realização de pesquisas de elementos extraídos do universo contemporâneo e popular 

brasileiro para o ensino de dança. 

Dessa forma, as disciplinas cumprem o importante papel de construir, junto aos 

licenciandos, um entendimento sobre cultura popular, buscando aproximar essa noção 

da vida cotidiana e das práticas artísticas numa perspectiva de descolonização dos 

saberes e da dança, promovendo uma reflexão sobre diversidade, etnocentrismo, 

racismo e plurepistemologia.  Apesar de ser um projeto em curso desde o ano de 2011, 

este escrito trata com especificidade das experiências realizadas nos anos de 2015, 2016 

e 2017.  

Sendo essa a missão do curso de Dança da UFG, faz parte de seu Projeto 

Político-Pedagógico o reconhecimento da diversidade de saberes como modos legítimos 

de pensar, de experienciar e fruir a dança. Tais preocupações se acentuam nas 

disciplinas de Fundamentos em Danças Populares Brasileiras e Metodologia de Ensino 

e Pesquisa em Dança II, o que se compreende, neste escrito, como outros lugares de 

partida do processo ensino-aprendizagem. 

O curso de Licenciatura em Dança da UFG apresenta os seguintes eixos curriculares 

norteadores para a formação inicial (Projeto Político-Pedagógico, 2011): 
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 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, partindo de elementos extraídos 

do universo cultural popular brasileiro e, em especial, da região, assim como das 

possibilidades de ensino da dança contemporânea;  

 O trabalho coletivo pautado na formação de competências político-sociais, ético-

morais e técnico-profissionais como referência nuclear da formação do 

educador; 

 A formação teórica consistente que habilite para a articulação interdisciplinar 

com os demais componentes curriculares, gerando o trabalho educativo, a ação 

pedagógica e a pesquisa; 

 A unidade metodológica entre teoria-prática, tanto na produção do conhecimento 

quanto na organização do saber e na intervenção profissional; 

 A pesquisa como dimensão da formação inicial e como meio de produção de 

conhecimento e de intervenção social; 

 A indissociabilidade entre arte, sociedade, política, educação e cultura, tendo 

como enfoque o corpo como capital simbólico, orientando a formação ética e a 

função social do licenciado em Dança; 

 O estímulo ao reconhecimento da importância da Dança no ambiente escolar e 

das produções artísticas nos processos de ensino-aprendizagem voltados à 

educação. 

 

Embora se trate, atualmente, no PPP do curso de duas disciplinas diferentes, 

ambas fazem parte de um mesmo eixo, que é o estudo da cultura popular brasileira. Na 

primeira, Fundamentos das Danças Populares Brasileiras, os estudantes são convidados 

a construir um entendimento sobre o conceito de cultura popular, perpassando por temas 

como epistemologia, etnocentrismo e racismo. Então,a partirdaí vivenciam no próprio 

corpo algumas manifestações tradicionais da cultura popular brasileira, tais como jongo, 

capoeira, tambor de crioula, maracatu, entre outras. 
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Na segunda disciplina, Metodologia de Ensino e Pesquisa em Dança II, os 

estudantes são convidados a pensar a cultura popular a partir de suas próprias trajetórias 

de vida e história familiar, revisitando suas memórias e heranças culturais. Trata-se de 

uma estratégia de pensar e viver a cultura popular não como algo exótico e que não os 

pertence e sim como algo que, de alguma maneira, constitui-oscomo brasileiros. 

Dessa forma, a trajetória que vem se desenhando para abordar tais temáticas no 

processo de formação se justifica também pela importância de a dança dialogar com 

temas transversais e demandas políticas relacionadas à diversidade, e aqui se considera 

como outro lugar de partida pertinente a esta abordagem de saberes outros. Estes são 

amparados de um lado pela Lei n. 9.394/96 (LDB), que prevê a obrigatoriedade das 

quatro principais linguagens artísticas (teatro, dança, artes visuais e música); por leis 

como a Lei n. 10.639, que, em 2003,alterou a LDB para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira; e pela 

Lei n. 11.645, que, em 2008, alterou novamente a LBD para incluir no currículo a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas. 

A partir de um primeiro contato com as Danças Populares Tradicionais 

Brasileiras, os estudantes têm a oportunidade de descobrir, em seus corpos, formas e 

técnicas advindas desse universo, ampliando assim seu repertório corporal. Esses 

saberes são vindos de muitos lugares, culturas construídas por corpos brincantes, 

dançantes e fazedores de narrativas, que não são recorrentes nas universidades como 

saberes legítimos do corpo que dança, produz e ensina dança. 

 Depois então, já na segunda disciplina, ao lançar mão desse instrumental e com 

base no inventário pessoal, como é denominado, os estudantes“puxavam os fios do 

novelo/ da vida” e realizavam uma investigação poética pautada em alguns dispositivos 

e metodologias no processo de criação em dança e na elaboração de vivências 

pedagógicas a partir desse mesmo processo. 

Assim,este é o lugar de partida da disciplina Metodologia de Ensino e Pesquisa em 

Dança II, que consta na ementa, conforme PPP (2011): 
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Estudo dos desdobramentos das danças populares brasileiras em 
conjunção com a história pessoal e com as possibilidades de criação em 
dança, utilizando como recurso a pesquisa de campo. Observação, análise 
e avaliação de processos de ensino-aprendizagem e organização 
pedagógica, a partir do referencial das danças populares brasileiras. 

 

Como objetivo geral, a disciplina busca“Estudar as possibilidades de criação em 

Dança a partir de elementos das culturas populares brasileiras, articuladas com a 

reflexão sobre metodologia de ensino da dança”. E como objetivos específicos, que 

constam no seu Plano de Ensino, em 2017/1º semestre:  

 
Revisitar conceitos e noções que compõem a compreensão de cultura 
popular; Experiências elementos/dispositivos de procedimentos de 
investigação corporal e criação em dança brasileira contemporânea; 
Reconhecer e discutir as possibilidades de pesquisa de campo a partir da 
realização do “inventário pessoal”; Articular elementos do inventário 
pessoal com matrizes da cultura popular para criação em dança; Estudar a 
organização pedagógica dos processos vivenciados a partir do referencial 
dasmanifestações da cultura popular e do processo de construção do 
inventário pessoal; Estudar processos educacionais à luz do entendimento 
da ecologia dos saberes.  
 

Com o intuito de alcançar tais propósitos pedagógicos, criativos e poéticos,a 

trajetória da disciplinapropõe uma relação dialógica entre a questão inicial e o 

inventário pessoal que instigou cada estudante a refletir sobre os lugares e fronteiras de 

sua existência e ancestralidade, elegidos por eles como uma possibilidade de narrativa 

potente para pensar o corpo, a culturae os processos de identificação. Essediálogo é 

feitocom o referencial teórico estudado na disciplina e com o processo de criação 

individual, finalizando com aconstrução das oficinas experienciadas de forma coletiva 

pela turma. 

Na perspectiva dos estudos culturais e pós-coloniais, o processo de identificação 

busca romper com uma visão essencialista, originária e estática da identidade, 

ressaltando as características dinâmicas e mutáveis das fronteiras simbólicas. Em tais 

fronteiras, os sujeitos são integrantes e atuantes, capazes de manter e ou transformar os 

processos de identificação. Menezes (2014, p.77) corrobora esta reflexão afirmando: 
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A Sociologia Cultural assume como foco o processo em que as fronteiras são 
construídas e moldadas pelo contexto, em particular pelas categorias 
culturais, tradições e narrativas individuais. Assim, as fronteiras não são 
criadas por indivíduos atomizados, mas pela relação entre os indivíduos 
circunscritos em um ambiente social.  

 

Destaca-se que a compreensão dos processos de identificação perpassa as 

discussões de culturas populares, configurando-se, portanto, como um dos lugares de 

onde se parte para refletir sobre as questões das manifestações das culturas populares. 

Nesse processo, a noção de cultura popular é pensada não como um conceito abstrato ou 

um conjunto de manifestações exógenas, mas como algo que, de alguma maneira, 

perpassa a trajetória de todos os brasileiros, seja através de costumes e hábitos, das 

relações com o trabalho, da religiosidade, de crenças ou de práticas culturais, 

compreendidas como fronteiras sociais e simbólicas. 

Entretanto, esse desafio inicial dirigido aos estudantes provoca, na grande 

maioria dos casos, uma expressão de estranhamento, pois os primeiros relatos 

evidenciam que eles têm pouco ou nenhum contato com as manifestações oriundas das 

culturas populares. No entanto, em um determinado momento da roda, alguém se 

lembra das festas juninas da escola, de uma aula ou outra de capoeira, de um trabalho 

que fez na escola etc, e, demonstrando certa dúvida, pergunta: Isso vale, professora?  

Com o intuito de acionar a memória dos estudantes e identificar o que eles 

concebem como sendo cultura popular, propõe-se, então, que eles exponham, sem 

maiores restrições, tudo quevivenciaram e vivenciam e que consideram como algo que 

remete à cultura popular.  

No transcorrer da disciplina em questão, muitos elementos emergiram para 

alimentar o debate sobre culturas populares, dentre eles,o conceito de cultura de massa 

que, invariavelmente, vem à tona, a partir das respostas às questões: E como vocês 

festejam? Como são as festas que vocês frequentam e o que se dança lá?  Então, na 
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roda de conversa, as brincadeiras de rua dão lugar ao sertanejo, ao pagode, ao arrocha, 

ao funk, ao hip-hop, à Beyonce e outras divas pop endeusadas pelo público jovem.  

Oliveira (2011) utiliza a imagem de um mosaico para potencializar a reflexão 

sobre a cultura popular no Brasil e afirma que é necessário reunir, nessa imagem, muitas 

questões, pois o conceito é complexo e não há consenso em sua definição. Nesse 

sentido, deve-se questionar sobre que povo estamos falando, quem é esse povo? Quem é 

o povo para o poder dominante do Brasil? Quem é o povo para as cadeias de televisão? 

Quem é o povo para as comunidades que mantêm as manifestações espetaculares 

tradicionais para a cultura brasileira? (OLIVEIRA, 2011, p. 15). 

Essas questões nos fazem pensar que também é preciso considerar que o Brasil 

foi construído a partir de encontros e desencontros das matrizes africanas, indígenas e 

europeias. E por estas sequências de distorções e colonização, a autora traz reflexões 

sobre a cultura popular nas escolas: “Considerando este histórico, não é de se admirar 

que ainda hoje a cultura popular só tenha espaço em nossas escolas como algo pouco 

importante, relegado ao tal dia do folclore” (OLIVEIRA, 2011, p. 18). Para essa autora, 

as instituições escolares já nasceram como espaços de aculturação de heranças 

indígenas e africanas.  

A análise desses fatos só afirma a necessidade de fomentar uma discussão 

profunda ultrapassando a pretensa visão eurocêntrica que vem pautando as relações e 

propostas de educação nas escolas e nas universidades. Nesse sentido, há outros autores 

que defendem, justamente, a importância e o significado de se trabalhar na escola com 

outros saberes e narrativas vindas de mestres e de saberes da cultura popular. Rufino e 

Passos (2014), ao abordarem sobre educação, narrativas e ecologia dos saberes, 

apontam que a cultura popular pode nos indicar outros caminhos, porémé preciso 

compreender o que este complexo sistema chamado de cultura popular pode nos 

apontar.  
As culturas populares compreendidas como um complexo organizativo 
das práticas de saber das camadas produzidas como subalternas nos 
apontam para outros possíveis caminhos e perspectivas políticas e 
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epistemológicas. Os processos educativos entendidos a partir de uma 
perspectiva plural devem contestar a noção monocultural empregada 
pelos discursos fixados a partir de um modo de racionalidade dominante 
(RUFINO; PASSOS, 2014, p. 126). 

 
Assim, os múltiplos lugares de partida são experienciadose conduzidos pela 

intenção de encontrar outras epistemologias que emergem daqueles lugares, práticas e 

sujeitos historicamente produzidos e que dialogam com o conhecimento e saberes da 

dança e dos processos criativos em dança de forma não hierarquizada.  

No desenvolvimento da prática pedagógica vivenciada na disciplina, é 

desejado e permitido o saborear e se afetar pelas experiências sensíveis que são 

constituídas a partir de redes de conhecimentos e saberes, que, como destacam Rufino 

e Passos (2014),ora vêm navegando na contramão dos discursos dominantes, ora 

negociando e coexistindo em múltiplos tempos/espaços. No horizonte dessa 

experiência pedagógica,busca-se, portanto, outros lugares de partida, pois se acredita 

numa perspectiva de educação que contemple a diversidade, o diálogo com a 

alteridade, nas formas, sentidos e saberes do corpo que dança e ensina dança. 

 

Trajetória de uma prática educativa   

 

 Como já mencionado, esta disciplina vem sendo ministrada ao longo dos sete 

anos de existênciado Curso de Dança, no quinto período do curso, e faz parte de uma 

organização curricular que vem trabalhando as questões referentes àsculturas 

populares, abordando, no âmbito teórico e prático, elementos como ancestralidade, 

tradição, matriz afro-brasileira, danças, festas. Esta disciplina dialoga também com as 

questões da arte e educação, da arte na escola,e com a relação do artista-docente. 

 Nessa relação dialógica e sistêmica entre os componentes curriculares, a 

disciplina é sempre muito esperada e gera uma expectativadosestudantes, pois eles 

acabam acompanhando o trabalho da turma anterior e sabem que o desafio é desvelar-

se.  
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 Em “Pretéritos Revelados”, como denominou a turma do primeiro semestre de 

2017, alguns estudantes desejam e esperam poder pesquisar sobre sua história de 

vida, de seus avós, tios, bisavós, pais. Nesse processo de revelar trajetórias e 

narrativas pessoais, eles são instigados a ir a campo, a conversar com seus pais, avós, 

a ir a festas, entre outros contextos que podem aparecer nas narrativas pessoais. 

Outra proposta é valorizar o conhecimento e saberes que os estudantes trazem e 

minimizar a hierarquia entre professora e estudantes.Durante as rodas de conversa, é 

identificado se os estudantes da turma têm experiências com manifestações tradicionais 

e se eles têm o interesse de compartilhar com a turma. Já tivemos a oportunidade de ter 

vivências coordenadas pelos próprios estudantes de Sussa, ministrada por um estudante 

quilombola do norte de Goiás, de Danças Gaúchas, ministradas por uma estudante de 

PortoAlegre e de Bumba Meu Boi, ministrada por uma estudante da cidade de Zé 

Doca, no Maranhão.  

Nesse processo,eles são convidados a experimentar a Instalação Corporal3 como 

uma possibilidade de descoberta da potência corporal cujo objetivoé preparar o corpo 

dos estudantes para experimentar determinadas formas/fôrmas nas manifestações 

populares. Destaca-se que o papel de desterritorização, que a instalação provoca no 

corpo, os conduz a sair da zona de conforto e das técnicas já codificadas. 

Essa preparação consiste em um trabalho técnico no qual se valoriza o 

enraizamento dos pés no chão e o peso/movimento da bacia, além de instaurar um 

estado de corpo que dilata a consciência e percepção de si, gerando uma “sombra 

energética” que é modelada nas formas/fôrmas das danças tradicionais. 

                                                           
3Instalação corporal refere-se a uma metodologia de preparação corporal desenvolvida nos estudos de 
doutoramento de Renata de Lima Silva. Ver tese: SILVA, Renata L. O corpo limiar e as encruzilhadas: 
a capoeira angola e os sambas de umbigada no processo de criação em Dança Brasileira Contemporânea. 
2010. 239 f. Tese (Doutorado em Artes) - Instituto de Artes, Universidade de Campinas, Campinas, 2010. 
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 Nas vivências da instalação corporal, sãoinseridos dispositivos, como as 

matrizes estéticas4 de cada estudante que foram extraídas na pesquisa de campo e nas 

histórias de vida.No trabalho de investigação corporal, essas matrizes são traduzidas 

em motivações dançantes,que, por sua vez,inauguram-se os lugares/momentos, 

dispositivos importantes para o processo de criação e sua trajetória pedagógica.  

Os lugares/momentos, na proposta metodológica de Silva (2010),seriam as 

próprias ações corporais, as matrizes de movimentos desveladas no processo de 

investigação corporal, conduzidas pela instalação e alimentadas pelas matrizes 

estéticas (exemplos: música, foto, vídeo, poema, narrativa, diário de campo). O 

lugar/momento seria sensivelmente percebido pelo corpo como um ponto de encontro, 

reverberando as matrizes de movimento no decorrerda trajetória de investigação 

corporal. A experimentação dos lugares/momentos durante os laboratórios possibilita a 

visualização de um mapa, ou seja, de uma cartografia.  

A noção de cartografia foi utilizada no primeiro semestre de 2017 como um 

procedimento metodológico do processo de criação, entendidocomo um caminho 

possível para conduzir o processo de composição e de localização dos 

lugares/momentos. Oliveira e Paraíso (2012, p.168), ao destacarem que a “A cartografia 

é, ao mesmo tempo, ciência e arte, registro e enunciado, referência e composição, 

descrição e criação, aqui e lá, atual e virtual, documento e expressão, função e 

sensação”, contribuíram para se pensar um caminho a ser experimentado não como 

método, mas como uma atitude cartográfica.Corpo cartografante é, pois, um corpo que 

desenha mapas a partir de seu percurso.  

Assim, o trabalho intitulado pelos estudantes “Pretéritos Revelados” foi 

cartografado pelos processos de criação de todos eles, que, durante a trajetória, 
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escutaram, sentiram, experimentaram, partilharam seus saberes, os saberes oriundos das 

culturas populares, seja nas festas de São João, na festa de Boi, nos fazeres das mulheres 

lavadeiras e quebradeiras de coco, nas rezas e procissões, no Cacuriá, e nas Folias de 

Reis, nas danças e cantos indígenas, entre outras histórias que foram reveladas.  

Reflexões finais: potencialidades das poéticas populares  

A importância desse procedimento se dá primeiramente por fazer os estudantes 

utilizarem ferramentas próprias da dinâmica das culturas populares: a memória e a 

oralidade e as narrativas. Outro importante elemento é a valorização dos mais velhos 

como fonte de informação e conhecimento. Os estudantes são estimulados para 

visitarem seus avós e sentarem para ouvir histórias.  

Nesse processo, tradições caipiras e sertanistas sempre são reveladas, como 

também descendências indígenas e africanas são valorizadas.  Os estudantes descobrem 

ou redescobrem parentes fiandeiras, foliões, rezadeiras, que trabalham na roça, que 

lavavam roupa no rio, que tocavam viola ou sanfona. 

Os caminhos para transformar o inventário em dança são percorridos ao longo 

do semestre e o primeiro ingrediente são, sem dúvida, os afetos que mobilizam o corpo 

dos estudantes ao entrarem em contato com essas histórias e realidades. No entanto, 

além das emoções, os estudantes podem refletir sobre vários temas de cunho social, 

político e simbólico que atravessam seus inventários, tais como a condição da mulher, 

as migrações, as relações com o trabalho braçal, a relação com a natureza etc.  

Destaca-se, nesta prática educativa, a tentativa de desenvolver experiências 

pedagógicas que resistem ao pouco espaço dentro do ensino das universidades, aos 

saberes não científicos, dotados de outras temporalidades. Como nos alerta Boaventura 

de Sousa Santos (2006), a razão intolenteé um conhecimento indiferente a todos os 

outros que não lhes são úteis, descartando as múltiplas possibilidades de conhecimento. 

Outro elemento muito presente na educação, que precisamos estar atentos e combativos, 

é a monocultura do saber. Segundo Santos (2006), a supremacia de determinados 
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conhecimentos no processo de formação dos estudantes é a mais poderosa forma de 

afirmar o que existe e o que não existe, ou seja, de traçar as linhas abissais de 

invisibilidades.  

Articulando tais questões com nossa proposta na disciplina, visualiza-se o 

reconhecimento de múltiplos saberes, que contribuem para a formação do licenciado em 

Dança, comprometido com o fazer e ensinar arte, de forma crítica, ética, comprometida 

também com a construção de conhecimento que emerge das práticas pedagógicas, da 

diversidade e das práticas sociais. Dessa forma,a tríade de arte, de culturas populares e 

de ecologia dos saberes nos demonstrara que o ensino da dança, nessa perspectiva, 

apresenta-se como possibilidade de deslocamentos de corpos e práticashierarquizadas, 

deslocamentos que têm potencialidades múltiplas de acontecer no corpo que dança, cria 

e ensina a partir de poéticas populares e de cada sujeito que passa pela sala de aula. 
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Resumo 
Debates sobre a educação não formal, através dos termos educação museal e mediação cultural 
atribuídos em instituições museais e culturais, são emergentes devido a importância do setor educativo 
dentro dessas organizações, pois tem influência direta e indireta com o público. Além de abordarmos 
os desafios que a mediação vem enfrentando nos últimos anos ao apontar suas fragilidades, trataremos 
das iniciativas em estabelecer diretrizes que apoiem os profissionais que atuam neste setor em todos os 
seus níveis, afim de especificar seus cargos e funções, bem como indicar possíveis melhorias quanto 
as propostas educativas, teóricas e metodológicas. A Política Nacional de Educação Museal – PNEM é 
o primeiro passo para a instauração de parâmetros para os mediadores culturais ou educadores 
museais. Através deste documento elaborado de forma colaborativa por representantes do Instituto 
Brasileiro de Museus - IBRAM, profissionais, professores, estudantes, integrantes das Redes de 
Educadores de Museus - REM e até mesmo por usuários de museus será possível planejar o setor em 
uma perspectiva horizontal. A PNEM apresenta cinco princípios a fim de valorizar o setor educativo e 
também os profissionais que lá atuam. Além disso propõe as diretrizes por meio de três eixos, a saber, 
o primeiro é referente à gestão, o segundo aos profissionais e o terceiro à relação museu e sociedade. 
As reflexões sobre a PNEM são apropriadas não só para repensar a prática do mediador cultural, mas 
também os métodos a serem aplicados para a valorização deste profissional. 
Palavras-chave: Educação não formal. Mediação cultural. Setor educativo. 

Introdução 

A mediação cultural é um campo recente que está em processo de consolidação. 

Pesquisas nesta área apontam diversas fragilidades, que demonstram a necessidade de 

mudanças tanto para as instituições, que possuem programas educativos, quanto para aspectos 

referentes à atuação do profissional, aqui reconhecido como mediador cultural. Apontaremos 

alguns destes aspectos, a fim de apresentar a situação atual do setor através de investigações 

já publicadas. 

                                                
1 Mestrando em Artes na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Bolsista da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA. E-mail: gersonmelo@icloud.com. 
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A saber, o mediador cultural possui formação acadêmica em diversas áreas, como 

destaca Coutinho (2009) por meio da pesquisa de Alencar (2008) na cidade de São Paulo. O 

perfil do mediador cultural é caracterizado por uma formação diversificada, não há requisitos 

pré-definidos quanto aos cursos de graduação, por exemplo, há variação entre os cursos de 

Artes Visuais, Arquitetura, Moda e Desenho Industrial. Por se caracterizar como um campo 

multidisciplinar, a mediação cultural não exige formação apenas nas áreas de Artes ou afins. 

A justificativa em haver essa diversidade está baseada na atuação de instituições voltadas para 

o campo da ciência, história e outras que apresentam acervos e exposições com temáticas 

diversas.  Gomes e Cazelli (2016) demonstram que os museus de ciências recebem 

graduandos e graduados de Biologia, Enfermagem, Psicologia, Biomedicina, Química e Física 

por exemplo. Torna-se claro que o campo recebe ao mesmo tempo profissionais, formados ou 

em formação, tanto na modalidade licenciatura quanto bacharelado. 

O perfil do mediador e esta formação inicial acadêmica apresentam mais uma 

fragilidade do campo, Vianna e Pompeu (2013) ressaltam que os cursos de licenciatura não 

incorporaram o eixo de educação não formal em sua grade curricular, está claro que a 

mediação cultural ainda não é abordada nas aulas. O mesmo ocorre com os bacharelados, cujo 

foco não está relacionado à educação, por certo é um dado considerável, ao analisar que a 

forma de ingresso nos programas educativos das instituições culturais e museais geralmente é 

através do estágio, ou seja, o setor é constituído também por estudantes. 

Por certo, os profissionais demonstram interesse em compreender esse setor sob uma 

perspectiva teórica, Alencar (2008) desvela em sua pesquisa que os atuantes estão em busca 

de formação dentro de instituições de ensino superior, seja a nível de especialização, mestrado 

ou doutorado. Entretanto, há uma consideração a ser feita, os cursos em sua grande parte são 

de áreas afins, Artes, Educação ou Museologia. Em número tímido, a nível de pós-graduação 

Lato Sensu, constatamos três cursos que formaram turmas nos últimos três anos, temos o 

curso de Mediação Cultural na cidade do Recife oferecido pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, o curso  de Mediação em Arte, Cultura e Educação da Universidade do 

Estado de Minas Gerais – UEMG e o curso de Educação Museal na cidade do Rio de Janeiro 

oferecido pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - ISERJ, com a parceria de 

duas instituições museais, o Museu Castro Maya e o Museu da República. 
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Assim sendo, a formação específica ainda é incipiente, tornando os programas 

educativos os principais responsáveis pelo preparo desses profissionais. De acordo com 

Oliveira (2016) a formação do mediador cultural não se limita ao meio acadêmico e tampouco 

acontece de forma linear, a construção deste profissional ocorre através da prática e das 

experiências no ambiente do trabalho. A formação em serviço ainda é básica para a 

construção do campo, Gomes e Cazelli (2016) reforçam a existência dos cursos de formação 

inicial realizado pelas instituições com foco em apresentar fundamentos para a execução desta 

prática, um dos exemplos que apontam é caracterizado por uma formação com carga horaria 

de dezoito horas constituída de onze atividades. Em virtude do curto período destinado à 

formação inicial, este profissional desenvolve seu conhecimento através da formação 

continuada, que também é oferecida e estimulada pelo programa educativo da instituição, 

temos como exemplo a “observação da atuação de mediadores experientes; capacitações 

pontuais para atividades específicas; reuniões periódicas; estudo orientado; participação em 

cursos externos, palestras e seminários” (GOMES; CAZELLI, 2016, p.33). 

Outro aspecto frágil que se refere ao campo é o termo específico atribuído ao 

profissional que realiza as visitas mediadas, “guia, monitor, anfitrião, animador, explicador 

são algumas das denominações que esse profissional de museus recebe em diversos países, 

além de mediador” (GOMES; CAZELLI, 2016, p.26). Além disso, as instituições utilizam 

diversas nomenclaturas quanto ao cargo, o que demonstra que as leis trabalhistas brasileiras 

ainda não reconhecem este campo. Como aponta Fernandes [2014?], o vínculo empregatício 

em algumas situações não corresponde à atividade executada, são exemplos, recepcionista, 

educador de arte, assistente de educação e cultura, professor de arte e outros. Oliveira (2016) 

realizou uma busca na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO e encontrou o termo 

especialista em educação museal, que seria um cargo que entende o museólogo em uma visão 

mais ampla. Entretanto, não foi identificado nenhum profissional contratado com este cargo.  

Com o intuito de definir um cargo dentro das leis trabalhistas, mais do que isso, 

estabelecer funções através da descrição configurada à profissão, para evitar que estes 

profissionais desempenhem funções que não lhes correspondem, no primeiro semestre de 

2017 foi colocado em tramitação o Projeto de Lei de Profissionalização do Educador Social 

328/2015. Estão inseridos nesta lei arte-educadores, agentes culturais, educadores populares 
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dentre outros. A Lei 328, de 2015, define em parágrafo único o Educador Social como uma 

profissão que “possui caráter pedagógico e social, devendo estar relacionada à realização de 

ações afirmativas, mediadoras e formativas”. Compreendemos que o mediador cultural 

também integra esta definição da profissão, entretanto a CBO descreve o Educador Social 

como aquele que: 
Visa garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, 
social e a adolescentes em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, 
abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas necessidades e demandas. 
Controlam o acesso de pessoas e veículos em unidade penal e conduzem presos ou 
internados para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares, 
laborativas, recreativas e ressocializadoras (EMPREGO, 2017, s.p.). 
 

Portanto, os Educadores Sociais possuem um papel muito específico, são 

“trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em 

conflito com a lei” (EMPREGO, 2017, s.p.), não é coerente com o papel principal do 

mediador cultural que trabalha em instituições culturais e museais. Faz-se necessário a criação 

de um cargo específico para este profissional, pois esta fragilidade refere-se principalmente ao 

valor da hora de trabalho, que varia de instituição para instituição já que não há definições de 

cargos e salários. Fernandes [2014?] identificou em sua pesquisa, na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, os valores de 5,25R$ para estagiário e 11,70$ em média para os profissionais. 

Geralmente os estagiários recebem um valor inferior, contudo a responsabilidade e as 

atividades desenvolvidas por estes não se diferem da de um educador, o que caracteriza falta 

de definições no campo ou simplesmente estratégia das instituições para produzir números, 

pois estagiários são empregados de baixo custo. 

Por certo, estas questões trabalhistas recaem em dois fatores, a informalidade da 

profissão e a alta rotatividade, o que intensifica a instabilidade do setor. As instituições 

culturais compõem seu programa educativo com estagiários que podem ter vínculo limitado a 

dois anos, isso caracteriza a informalidade do setor principalmente quando os mediadores são 

contratados especificamente para atuarem apenas em uma exposição. Fernandes [2014?] 

comenta a trajetória desse profissional, que varia entre o estágio, o trabalho informal e 

contratos, por vezes sem perspectiva de ascensão na carreira, caracteriza o mediador cultural 

como uma “profissão de passagem”. 
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Tais aspectos ocasionam a alta rotatividade dos profissionais e instabilidade nos 

programas educativos, pois a cada entrada de novo profissional exige-se formação e 

preparação para atuação. Por certo, é uma instabilidade que afeta não só mediadores bem 

como coordenadores, o sistema atual não priva nenhum cargo do setor educativo (VIANNA; 

SANTOS, 2014). Isso configura a falta de estruturação dos programas educativos, pois a 

partir do momento que os integrantes deste setor não permanecem dentro da instituição, o 

programa não solidifica: 
Tais vínculos profissionais não proporcionam um tempo de amadurecimento do 
educador para perceber sua atuação dentro da própria instituição e nem um 
amadurecimento da mesma para entender e apoiar o crescimento do programa 
educativo. E é justamente esse tempo a questão mais importante para pensar um 
processo educacional. A descontinuidade do tempo não completa pensamentos e 
amadurecimento nas proposições desenvolvidas nos projetos educativos das 
instituições. Portanto, a inexistência de um plano de carreira está diretamente 
ligada à dificuldade de aprimorar um pensamento sobre a educação não-formal e 
suas variáveis na cultura por parte dos seus profissionais (FERNANDES, [2014?], 
s.p., grifo nosso). 
 

O tempo proporciona amadurecimento não apenas quanto a implementação de 

parâmetros políticos pedagógicos como também educacionais, que resume a falta de 

estruturação dos educativos. Vianna e Santos (2014) através de sua pesquisa realizada na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte com coordenadores de programas educativos, 

desvelou que as instituições não possuíam projeto político pedagógico. Entretanto a 

concepção educativa não era realizada de forma aleatória, partia da construção realizada com 

os integrantes do educativo, que por vezes era constituído por profissionais de diversas áreas 

que já haviam passado por outras instituições culturais. Tal fragilidade gera dois fatos 

importantes, a autonomia em criar concepções educativas e a possibilidade de trocas 

conceituais e metodológicas constantes com a mudança da equipe. Todas estas fragilidades 

que recaem sobre o profissional, gera a falta de reconhecimento, bem como a falta de 

perspectiva na carreira, por outro lado, os leva a pensar em políticas para mudar o cenário 

atual. 

A Política Nacional de Educação Museal e as perspectivas na Mediação Cultural 

É possível identificar que as reflexões sobre o campo estão em crescimento. A 

temática está sendo abordada em artigos, revistas, eventos científicos, grupos de pesquisa e 
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linhas de pesquisa de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Visto que essas discussões 

envolvem estudantes, pesquisadores e profissionais, por certo contribuem no processo de 

amadurecimento do campo da mediação cultural. Além disso, abrem portas para encontros de 

grande mobilização que envolvem representantes institucionais, são exemplos a Semana 

Nacional de Museus e o Fórum Nacional de Museus - FNM, no qual foi estabelecido os 

princípios do Programa Nacional de Educação Museal. 

No ano de 2017 podemos evidenciar um resultado marcante desses encontros, a 

legitimação da Política Nacional de Educação Museal - PNEM2. Após cinco anos de 

articulação intensa marcada pela Carta de Petrópolis em 2010, e da abertura para a 

estruturação colaborativa de diretrizes para o setor da educação museal, finalmente foi 

aprovado o documento que oficializa “um conjunto de princípios e diretrizes com o objetivo 

de nortear a realização das práticas educacionais em instituições museológicas, fortalecer a 

dimensão educativa em todos os espaços do museu e subsidiar a atuação dos educadores” 

(IBRAM, 2017, p.1). Esta política aponta um marco histórico para a educação museal, pois 

ocorre no momento em que memoramos os “90 anos de criação do primeiro setor educativo 

em museus do Brasil, no Museu Nacional - RJ” (IBRAM, 2017, p.1). 

A PNEM vai ao encontro da perspectiva de diversos profissionais, pois este 

documento possui cinco princípios e diretrizes distribuídas em três eixos: 1) Gestão; 2) 

Profissionais, formação e pesquisa; 3) Museus e sociedade. Estas diretrizes apontam objetivos 

claros para sanar as fragilidades já identificadas no campo, especialmente o eixo dois que está 

voltado para a formação e promoção dos profissionais da educação museal e cultural. À 

medida que essas diretrizes forem aplicadas e estratégias forem desenvolvidas para fortalecer 

a área, haverá definições tanto nas atribuições dos profissionais quanto nas práticas 

educativas. 

Embora a Política Nacional de Educação Museal não utilize os termos mediação 

cultural e tampouco denomine o profissional como mediador cultural, este documento 

contempla essa área em virtude do espaço comum de atuação, que são programas educativos 

de museus e centros culturais. Certamente quem atua nestes espaços reconhece o termo, que 

                                                
2 Utilizaremos a sigla PNEM para nos referirmos apenas à Política Nacional de Educação Museal, afim de evitar 
confusões com o Programa Nacional de Educação Museal que possui a mesma sigla. 
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por sua vez possui diversos conceitos. De acordo com Vianna e Rezende (2016, p.62) “são 

atividades voltadas para se promover experiências estéticas significativas no encontro entre 

observador e obra de arte”. Já para Coutinho (2011. p.1102) “usa-se o termo mediação para 

qualificar ações educativas com orientações sócio construtivistas em contraposição a 

orientações tradicionais e reprodutivistas”. Moraes (2015, p.763) traz um conceito 

contrapondo o entendimento usual: 
Em lugar de se comprometer com o binômio inclusão-conexão, a mediação que nos 
interessa se dedica à sondagem, registro e análise crítica das aproximações (e 
desencontros) dos públicos com as produções artísticas difundidas por museus e 
outros espaços de exposição. 
 

Os três conceitos apontados trazem elementos que se repetem, como o público, o 

mediador e a obra de arte. No caso de Moraes o foco está na prática e não nas obras, que vai 

ao encontro do terceiro eixo do PNEM na relação museus e sociedade através de uma 

perspectiva colaborativa. Uma vez que a mediação não está apenas dentro dos museus, 

demonstramos uma outra visão sobre a mediação de acordo com as duas classificações que 

Anne Facuche aponta: 
a mediação direta ou presencial; e a mediação indireta ou de suporte. A mediação 
direta implica na presença física de um mediador no espaço de realização do projeto, 
enquanto que a mediação indireta seria mais conhecida pelas proposições onde o 
público tem um percurso livre. A mediação direta, a qual depende diretamente da 
presença de um profissional da mediação, trabalha com a interação deste 
profissional com grupos de visitantes e a gestão de como o percurso será realizado. 
Já a mediação indireta (ou de suporte) trabalha com outras possibilidades de 
suportes físicos, tais como fichas de ajuda à visita, vídeos, etc., devendo anteceder a 
concepção de público para poder realizar um acompanhamento de forma mais 
pertinente. (2002, apud Costa 2009, p.6): 
 

Portanto, esses conceitos nos levam a pensar na mediação em um âmbito mais teórico, 

algo que ainda não cerca este documento da PNEM, o que nos possibilitará pensar no 

mediador de maneira mais ampla, nos âmbitos do espaço não formal e do espaço formal. 

Entretanto as demandas são muitas e necessitamos focar na base que origina as fragilidades, 

que são os profissionais e a gestão das instituições museais e culturais. 

Ao final da PNEM está registrada a Carta de Porto Alegre, 2017, que traz alguns 

pontos para o desenvolvimento desta política. Há cinco pontos: a publicação do Caderno da 

Política Nacional de Educação Museal, com o conteúdo mais detalhado da proposta, além de 

articular sua implementação; realização de pesquisas lideradas pelo IBRAM para investigar o 
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desenvolvimento do setor, realização do primeiro Encontro Nacional de Educação Museal 

para discutir a PNEM; garantir espaço de discussões para os profissionais dentro dos eventos 

de educação museal (IBRAM, 2017, p.8). 

Considerações finais 

A PNEM e principalmente o Caderno proposto pode nos levar a refletir sobre o papel 

do mediador cultural. Seria sua função desenvolver o pensamento crítico, a percepção visual, 

a construção de identidade? A mediação precisa ser pensada de uma forma que a sua prática 

reflita em sua estruturação, levando em consideração esse “contexto multiambiental” e os 

diversos públicos que nem sempre são tão homogêneos quanto numa sala de aula. É notório 

perceber através das fragilidades, que o profissional está sendo afetado e mesmo assim busca 

formação para compreensão desta área ainda inconsistente. 

O mediador cultural precisa pertencer a este local, e a PNEM pretende valorizar o 

programa educativo, a formação do educador, incentivar financiamentos na área, realizar 

pesquisas e fortalecer a rede de profissionais. Portanto, não será possível avançar quanto às 

questões teóricas e metodológicas, sendo que as questões trabalhistas são básicas para o 

amadurecimento deste campo, a Política Nacional de Educação Museal vem apoiar nas 

reverberações desta área de educação não formal. Através dessas diretrizes será possível 

diagnosticar o exercício desta prática e apontar fatores que possam reformar o setor da 

mediação cultural. 
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE  

E O ENSINO DE ARTES  
Rosemeri Birck1 - UFT 

Grupo de Trabalhos de Fundamentos – G1 

Resumo 
Este artigo discorre sobre a educação e as políticas de formação docente a partir de uma reflexão 
teórica, numa perspectiva histórica, que se estende do século XIX à atualidade, na intenção de trazer à 
tona o ensino de Artes. Para tanto, pretende-se compreender as propostas de ensino de Artes que estão 
presentes nos documentos institucionais das políticas de formação de professores, bem como a luta 
pelo fortalecimento da Arte como conhecimento no processo educacional. Faz-se uso dos documentos 
institucionais e de autores envolvidos na temática para conhecer os caminhos percorridos pela arte na 
construção da história da educação brasileira. Partindo das diferentes concepções do ensino de Artes, 
como técnica, expressão e conhecimento; ao considerarmos que o modelo de ensino adotado pelo 
professor revela a sua forma de concepção de mundo, e se em sua prática fica subentendida sua 
concepção de arte, de educação e de humanidade, logo a concepção de ensino de Arte como 
conhecimento revela-se como sendo a proposta que fortalece no ser humano sua capacidade criadora. 
Seu ensino pode vir a contribuir com a (re)construção da forma de ser dos sujeitos, trazendo-lhes um 
sentido pessoal e coletivo para a vida que precisa ir além do que a atual sociedade hegemônica 
apresenta, às vezes, como sendo a única via a ser desenhada, qual seja, a da mera reprodução e da 
adaptação do sujeito ao que está posto.  
Palavras-chave: Legislação. Ensino de Arte. Formação docente. 

 
Introdução 

Compreender as discussões acerca da educação e as políticas de formação docente é 

uma tarefa que vem envolvendo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento no anseio 

de continuamente repensar as bases da educação nacional, alinhadas à conjuntura mundial. 

Assim considerando, faz-se necessário compreender os caminhos percorridos pelo ensino de 

Artes na construção da história da educação brasileira, no percurso da legislação nacional e à 

formação do professor. 

Sendo assim, por meio do resgate histórico, pretende-se compreender as propostas de 

ensino de Artes que estão presentes nos documentos institucionais das políticas de formação 

de professores, bem como a luta pelo fortalecimento da arte como conhecimento no processo 

educacional.  

                                                 
1  Mestre em Educação (2003) Orientadora Educacional (2000) e Pedagoga (1999) pela Universidade Estadual 
de Maringá/PR. Doutoranda em Artes DINTER/UNESP/UFT. Professora adjunta da Fundação Universidade 
Federal do Tocantins. Tem experiência na área de Educação, nas disciplinas de História da Educação, 
Fundamentos e Metodologia do Ensino História, Arte e Educação e Fundamentos e Metodologia do Ensino de 
Artes. Vinculada ao Grupo de Estudo e Pesquisa Práxis Socioeducativa e Cultural e ao Grupo Observatório do 
Ensino das Artes no Estado do Tocantins. E-mail: rosebirck@mail.uft.edu.br 
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A arte e o seu ensino 

Refletir sobre a arte e o ensino de Artes se mostra fundamental não somente pelo fato 

desta área do conhecimento ser componente obrigatório nos currículos dos Anos Iniciais e 

Finais do Ensino Fundamental, mas também pela sua importância na formação humana. Para 

isso, alguns autores são importantes. Coli (1995), menciona não ser fácil dizer o que é a arte, 

definir seu conceito, por não haver uma resposta clara e definitiva, mas por fim arrisca: 

É possível dizer, então, que arte são certas manifestações da atividade 
humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa cultura 
possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e 
as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos, se não conseguimos saber o 
que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e 
como devemos nos comportar diante delas (COLI, 1995, p. 08). 
 

Logo, para ele arte está relacionada à nossa capacidade de admiração, e esta atitude 

ocorre diante do que a sociedade produz como cultura. E acrescenta que “a viagem ao mundo 

da arte não ‘melhora’ nossa relação com nosso mundo [...], transforma essa relação, tornando-

a mais complexa, mais rica.” (COLI, 1995, p. 111). 

Zamboni (2012, p. 09), ao tratar da arte como conhecimento fala do caráter racional, 

lógico e organizativo do processo de trabalho em arte. “Todas as manifestações artísticas 

possuem caráter lógico, que embora não exclusivo, se constitui em evidentes formas de 

arranjamento e ordenação consciente e racional.” 

Ao tratar da arte no processo educacional Duarte Junior (1991, p. 12), diz que Arte-

Educação “não é um treino para alguém se tornar artista”, não é a aprendizagem de uma 

técnica, mas “quer significar, uma educação que tenha a arte como uma de suas principais 

aliadas. Uma educação que permita uma maior sensibilidade para com o mundo que cerca 

cada um de nós”.  

Os espaços para a aquisição de conhecimentos artísticos tem se ampliado dentro e 

fora da escola, especialmente após a obrigatoriedade do ensino de Artes no currículo escolar e 

na formação do professor a partir de 1996. Apesar de em nosso país o acesso aos bens 

culturais ainda seja dificultado para uma grande parcela da população, os locais e entidades 

que promovem cursos e atividades artísticas nas diversas linguagens como música, teatro, 

dança e artes visuais tem se ampliado, e os recursos tecnológicos e digitais tem contribuído 
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para isso. Nesse sentido, pode-se dizer que as pessoas estão mais próximas da arte e para o 

educador isso é importante e necessário para reconhecer essa amplitude de experiências 

estéticas por meio das diversas modalidades artísticas.  

Essa aproximação à arte pode ser ampliada sobremaneira, à medida que o ensino de 

Arte seja possibilitado considerando suas inúmeras formas de se fazer. “Para isso, o professor 

precisa saber arte, ou seja, pesquisar, conhecer e aperfeiçoar-se continuamente no campo 

artístico e estético.” (FERRAZ, FUSARI, 2009, p. 27). Para as autoras o ensino das Artes 

deve der realizado de maneira “intencional, criadora e sensível”.  

Para proporcionar uma formação profissional que dá a conhecer a cultura de um 

povo, e desse modo sua preservação, o ensino de Arte tem, na compreensão de Almeida 

(2001), dupla função. Ele é conservador, no sentido de resguardar e de preservar, quando esse 

conhecimento é ensinado a outro alguém, e este por sua vez ensina aos próximos e assim por 

diante, mas para que esse movimento ocorra é preciso primeiro aprender os conhecimentos 

artísticos; e por outro lado, o ensino de Artes exige, requer e provoca mudanças, pede o novo, 

transforma. “por isso, ensinar faz parte de um processo que nos remete ao passado e ao futuro, 

à eternidade.” (ALMEIDA, 2001, p. 16). 

Por fim, essa autora afirma que independente do modelo de ensino adotado pelo 

professor, consciente dessa proposta ou não, nele está subentendido sua compreensão de arte, 

de educação, de humanidade, “os modelos de ensino reproduzem a visão de mundo dos 

professores que os adotam.” (p. 33). 

 

O relevo da arte na política educacional  

Historicamente, tem-se observado que a arte está presente no campo educacional 

brasileiro desde o longo período da presença dos padres jesuítas no Brasil, com sua influência 

e interferência artística na educação oferecida, em especial, aos nativos. No início do século 

XIX, após a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, percebe-se gradativamente que o 

campo da arte tem recebido maior atenção, à medida que os sujeitos se conscientizam de sua 

importância à educação escolar e à sociedade como um todo. Segundo Ferraz e Fusari: 

A transferência da Corte em 1808 mudou o cenário político, econômico, 
educacional e cultural brasileiro. (...) Assim, vem ao Brasil a convite do rei a 
Missão Artística Francesa, com a incumbência de reformular os padrões 
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estéticos vigentes. (...) foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios 
do Rio de Janeiro (...), transformada, dez anos depois, em Imperial 
Academia e Escola de Belas Artes (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 42). 

 

É importante observar que além do período de 10 anos para sua efetiva inauguração, 

a Escola de Belas Artes atendia em especial a elite brasileira, aos escravos cabia arte manual 

que desde o período jesuítico a eles se destinava.  

Para Ana Mae Barbosa:  

A organização do ensino artístico de grau superior antecedeu de muitos anos 
sua organização a nível primário e secundário, refletindo uma tendência 
geral da Educação Brasileira, envolvida desde o início do século XIX na 
preocupação prioritária com o ensino superior, antes mesmo de termos 
organizado nosso ensino primário e secundário (BARBOSA, 2009, p. 15). 

 

No último quarto do século XIX a sociedade brasileira passa por mudanças 

importantes. A abolição do trabalhador escravo (1888) provoca um redirecionamento no 

tocante aos rumos do preparo da mão de obra do trabalhador, agora livre às necessidades do 

desenvolvimento da nação; e em seguida tem-se a Proclamação da República (1989) que 

altera substancialmente os rumos político-administrativos do país. Neste contexto, liberais e 

positivistas empreendem esforços no sentido de propor e realizar reformas em todos os 

setores da sociedade, dentre elas no campo educacional - em especial no ensino primário e 

secundário - visto que estes acreditavam ser um campo estratégico para as mudanças tão 

necessárias.  

O ensino de Artes neste contexto foi significativo ao contribuir para a formação, por 

meio do desenho geométrico que, com a abolição da escravatura, iniciou-se “o processo de 

respeitabilidade do trabalho manual”, e segundo Barbosa (2009), mesmo período em que o 

país inicia sua primeira etapa de revolução industrial, “as Artes aplicadas à indústria e ligadas 

à técnica começaram a ser valorizadas como meio de redenção econômica do país e da classe 

obreira, que engrossara suas fileiras com os recém-libertos” (BARBOSA, 2009, p. 30).  

Já no século XX, a Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto Lei nº 8.524 de 

02/01/1946), no seu Art. 7, capítulo I, Título II a matriz curricular do ensino primário está 

assim constituída:  

I.Leitura e linguagem oral e escrita. II. Iniciação matemática. III. Geografia e 
história do Brasil. IV. Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à 
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educação para a saúde e ao trabalho. V. Desenho e trabalhos manuais. VI. 
Canto orfeônico. VII. Educação física (LO – Lei n. 8.524/46).    
 

Ao descrever no texto da lei “Desenho e trabalhos manuais” revela-se que a 

legislação ainda mantém a arte na perspectiva da tendência desta como técnica, apesar de que 

no Brasil já vinha se discutindo a arte como livre expressão há algum tempo. Sendo assim, a 

arte continua sendo compreendida no currículo como uma linguagem técnica a serviço da 

ciência. Dito de outro modo, o desenho tem como propósito de instrumentalizar, formar o 

artesão para os espaços de trabalho que vão surgindo no processo de industrialização, a 

exemplo do fim do século XIX. 

Neste mesmo ano é aprovada a Lei Orgânica do ensino normal por meio do Decreto-

lei n. 8.530. Em seu Art. 1, cap. I, título I, dentre as finalidades duas são: 

1.Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 
2.Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas (Lei 
8.530/46). 

 
Observa-se que não há nenhuma referência à formação do professor de “Desenho e 

trabalho manuais”, ou de “Canto orfeônico”, disciplina que também está presente na Lei. Do 

mesmo modo como não se vê abaixo, quando na lei faz referência à formação dos professores 

primários e da habilitação para administradores dos ciclos de ensino normal em seus Art. 2º e 

3º, capítulo II.  

Art. 2º O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o 
curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso 
de formação de professores primários, em três anos.  
Art. 3º Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de especialização para 
professores primários, e cursos de habilitação para administradores escolares 
do grau primário (Lei 8.530/46). 
  

Na Constituição Republicana promulgada em 1946 que vigorava nesse momento, 

dava-se garantia do ensino primário sendo gratuito a todos e obrigatório nessa fase, e o ensino 

religioso sua matrícula era facultativa. Nessa Constituição está presente também a 

competência da União de fixar em seu Art. 5, inciso XV, alínea d, do capítulo I, as “diretrizes 

e bases da educação nacional”. Esse dispositivo foi um passo importante para a União na 

construção de uma lei nacional única que regulasse e orientasse a educação escolar brasileira.  
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A partir da prorrogativa de elaboração de uma diretriz nacional para a educação, em 

1947 uma comissão inicia os trabalhos de elaboração do anteprojeto por meio de exposição de 

motivos, debates, discussões e encaminhamentos até a sua consecução. Treze anos depois a 

Lei de Diretrizes a Bases da Educação Nacional – (LDB nº 4024/612) foi aprovada. 

No Título VI, Capítulo II que trata do Ensino Primário, determina em seu Art. 25 que 

o “Ensino Primário tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de 

expressão da criança, e a sua integração no meio físico e social.” E no Art. 26 que o “ensino 

primário será ministrado, no mínimo, em quatro séries anuais”, podendo o sistema de ensino, 

conforme paragrafo único “estender a sua duração até seis anos, ampliando, nos dois últimos, 

os conhecimentos do aluno e iniciando-o em técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e 

à idade.”3 (grifos nossos). 

Nesse momento, seguindo ainda a proposta de instrumentalização, vemos incluído 

nos currículos escolares as técnicas de artes aplicadas, de forma introdutória e visando 

posteriormente a formação nas escolas as artes aplicadas e as artes industriais. Por outro lado, 

observa-se que a concepção de educação por meio da arte mira-se num ensino artístico para a 

expressão, os sentimentos e emoções do aluno, característica da proposta moderna a qual 

dissemina a ideia de no estado de livre expressão o sujeito é capaz de criar livremente4.  

Em se tratando da formação do magistério para o ensino primário e médio, o ensino 

normal objetivava a formação dos professores, supervisores, orientadores e administradores. 

Em seu Art. 53, capítulo VI, que trata sobre a formação docente para o ensino primário 

ocorria “a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais onde além 

das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será ministrada preparação 

pedagógica.” e “b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 

prosseguimento ao vetado grau ginasial.” 

                                                 
2Essa foi a primeira LDB brasileira que vigorou até 1996, entremeadas de duas reformas educacionais, reforma 
do ensino superior de nº 5440/68 e a reforma da educação básica de nº 5692/71. 
3 A estrutura de ensino das demais etapas ficou compreendida com o ensino ginasial de quatro anos, subdividido 
em secundário, comercial, industrial, agrícola e normal; e de três anos para o ensino colegial, com as mesmas 
subdivisões, e o ensino superior. 
4 A ideia de livre-expressão fez-se acreditar que a Arte na educação “tem como finalidade principal permitir que 
a criança expresse seus sentimentos e à ideia de que a Arte não é ensinada mas expressada” (BARBOSA, 1978, 
p. 45). 
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Enquanto o texto da lei trata da formação do professor em geral, o que se tem no país 

nesse momento sobre a formação do professor de artes está estruturado na Escolinha de Arte 

do Brasil, criada no Rio de Janeiro em 1948, criado por iniciativa de Augusto Rodrigues, que 

depois de iniciar seus cursos de formação de professores, essa iniciativa foi multiplicada em 

outros estados por seus ex-alunos e professores, em especial no Rio Grande do Sul. 

(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 77). 

O país passa por mudanças profundas no campo da política a partir de 1964. O 

regime autoritário de governo interfere diretamente em todos os setores, desaparece o estado 

de direito, e no campo da educação as consequências são sentidas imediatamente. À exemplo 

da Universidade de Brasília, onde ocorreu intervenção de forças militares em seu campus 

seguida da demissão, prisão e perseguição de professores alunos. Essa ação do governo 

inviabilizou o avanço de um projeto de reformulação universitária que vinha sendo 

implantado. 

No campo da educação o país foi diretamente influenciado pelo sistema de ensino 

norte-americano que se corporifica com os acordos MEC/Usaid, conduzindo às reformas 

educacionais no período da ditadura. Neste sentido, Pimenta e Anastasiou (2014), observam 

que essa medida reforça o caráter profissionalizante do ensino, para atender uma necessidade 

do desenvolvimento econômico nacional.  
Separa-se aí a pesquisa do ensino, deixando à graduação a responsabilidade 
de formação de quadros profissionais – o que reforça o caráter 
profissionalizante do modelo napoleônico5 – e destinando à pós-graduação a 
responsabilidade da pesquisa (PIMENTA e ANASTASIOU, 2014, p. 152).  
 

Esses acordos, com intuito não de impedir, porém de dificultar ou mesmo de não 

incentivar a produção do conhecimento na graduação, provoca a estagnação da formação 

crítica, auxiliam na construção de uma universidade funcional.  

                                                 
5 O modelo napoleônico de universidade traz em sua essência características do modelo jesuítico de ensino, ou 
seja, centrado no professor, este como transmissor do conhecimento, pautado numa proposta pedagógica de 
manutenção, não havendo intencionalidade par a criação do conhecimento. (sobre isso ver PIMENTA, Selma 
Garrido. ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no Ensino Superior. 5ª ed., São Paulo: Cortez, 
2014, p. 144 e ss.). 
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Decorrido menos de uma década da aprovação da primeira LDB, esta passa por 

reformulação após aprovada a reforma educacional do ensino superior expressa na Lei n. 

5540/68. No capítulo 1, art. 1 trata do objetivo do ensino superior.  

O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das 
ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário 
(Lei 5540/68). 

A educação de nível básico também passa por reformulações que são apresentadas na 

lei nº 5.692/71. Essa reforma voltada aos alunos do 1º e 2º graus objetiva proporcionar uma 

formação necessária ao desenvolvimento das potencialidades do educando. Em grande 

medida o ensino de 1º grau destinava-se a criança e ao pré-adolescente de acordo com as fases 

de desenvolvimento, e a formação em 2º grau destinava-se a formação integral do 

adolescente.  

A primeira e importante alteração nesta lei está na obrigatoriedade da oferta da 

disciplina de Educação Artística nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus. 

Com relação à nomenclatura, o que na Lei 4.024/61 era denominada de técnicas de artes 

aplicadas, agora passa a se chamar Educação Artística, conforme consta no Art. 7, do capítulo 

I. Mas, neste momento, segundo Ferraz e Fusari (1999, p. 32) “o aluno e o professor ocupam 

uma posição secundária, porque o elemento principal é o sistema técnico de organização da 

aula e do curso”. 

No campo das artes novos rumos são delineados. Temos uma nova nomenclatura e 

os professores são chamados para ministrar todas as linguagens em artes. Essa reforma 

estabeleceu um novo conceito de ensino de Artes: a prática da polivalência. Um mesmo 

professor deveria ensinar alunos da primeira à oitava série as artes cênicas, artes plásticas e a 

música. Para formar esse professor polivalente foram criados a partir de 1973, cursos de 

licenciatura em Educação Artística com duração de dois anos. “Após este curso, o professor 

poderia continuar seus estudos em direção à licenciatura plena, com habilitação específica em 

artes plásticas, desenho, artes cênicas ou música.” (BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 83). 

Sendo assim, a nomenclatura Educação Artística passou a representar nas artes plásticas, 

cênicas e na música o ensino polivalente.  

Segundo Barbosa (1978, p. 35), os professores de arte são os alunos “de nossas 

conservadoras Escolas de Belas Artes ou dos Cursos de Professorado de Desenho. São 
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também aceitos pela lei os egressos das Escolas de Desenho Industrial e das Escolas de Artes 

e Comunicação.” Mas, na compreensão da autora, esses professores nada ou pouco sabiam 

sobre “os princípios filosóficos, psicológicos e metodológicos da Arte-Educação...”. Além 

disso, e apesar da lei pouquíssimas escolas, quase sempre as particulares, mantinham 

professores especializados em artes.  

Na análise da reforma educacional de 5.692/71, Ribeiro (1993), tem a impressão de 

ser uma reforma de base liberal, humanista moderna, ao observar os objetivos nela indicados, 

porém 
[...] passa-se à conclusão de que a inspiração é em última instância de base 
tecnicista, quando do exame dos objetivos reais, orientados por uma 
compreensão sobre o contexto no bojo do qual a lei foi projetada e aprovada. 
Revela-se assim a ênfase na quantidade e não na qualidade, nos métodos 
(técnicas) e nãos nos fins (ideais), na adaptação e não na autonomia, nas 
necessidades sociais e não nas aspirações individuais, na formação 
profissional em detrimento da cultura geral (RIBEIRO, 1993, p. 194-5). 
 

A proposta tecnicista de ensino estava em ampla expansão no país, como forma de 

atender às exigências do mercado que necessitava de mão de obra para fazer valer às 

necessidades de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira.  

As diretrizes contidas nas Leis 5.540/68 e 5.692/71 vigoraram para além do período 

ditatorial. Foram ao menos 08 anos de intensos debates e disputas entre deputados e 

senadores; no bojo de uma nova Constituição e num espaço político novamente democrático, 

tem-se aprovada à nova LDB de n. 9.394/96.  

Essa nova Lei estabelece, dentro de seus princípios a liberdade de ensinar, divulgar, 

aprender e pesquisar a arte, no Art. 26, parágrafo 2º, que o ensino de Artes se constituirá 

componente curricular obrigatório em todos os níveis da educação básica, objetivando 

promover o desenvolvimento cultural. Porém, a redação deste artigo sofreu alteração em 

13/07/2010, que diz: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” Desde então, esta disciplina tem 

conquistado espaço no interior da escola, porém nem sempre encontra estrutura material e 

profissional necessária para sua concretização exitosa.  
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Constantemente a referida Lei vem sendo atualizada visando atender as demandas de 

diversos setores, mesmo que nem sempre os sujeitos diretamente envolvidos com a educação 

concordem totalmente ou mesmo parcialmente com as reformas. Após aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular, documento este que define o conjunto das aprendizagens que 

todos os alunos da educação básica deverão desenvolver, observa-se no Art 35, § 2º da Lei n. 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, “A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino 

médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e 

filosofia.” (grifo nosso). Portanto, a arte não mais se constitui nesse nível de ensino como 

disciplina obrigatória, somente como conteúdo obrigatório, o qual pode ser ministrado por 

meio de qualquer outra disciplina como tema transversal.  

O Conselho Nacional de Educação em sua Resolução nº. 1, de 15 de maio de 2006, 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura. Ao tratar da formação do professor pedagogo, destacamos o lugar que a arte 

ocupa juntamente com as demais disciplinas das outras áreas do conhecimento, nas quais o 

pedagogo estará apto a atuar: 

ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano (DCN art 5º, item VI, 2006, p.2). 
 

O ensino de Artes mostra-se no mesmo patamar de importância que as demais áreas 

do conhecimento, isso representa que os esforços empreendidos pelos profissionais da 

educação, em especial pelos arte-educadores, na luta política mostravam-se necessários e 

foram reconhecidos, e assim a arte como conhecimento incorporada ao currículo da educação 

básica pode, de forma mais contundente, contribuir com a formação e o desenvolvimento do 

sujeito.  

Mas, se por um lado, parece que temos a solução para a defasagem para o ensino de 

Artes nos anos de escolarização inicial, de outro lado, na Lei 13.278/2016 institui a 

obrigatoriedade das quatro linguagens no currículo dos diversos níveis da educação básica. 

Considerando que essa não é uma realidade da maioria das escolas brasileiras, continuará 

sendo o pedagogo o responsável por ministrar essa disciplina e não o professor de artes.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, na análise de Barbosa e Coutinho (2011), 

tolhem a autonomia do professor e desconsideram todo o trabalho curricular até então 

desenvolvido pelos pesquisadores brasileiros.  

A nomenclatura dos componentes da aprendizagem triangular designados 
como fazer arte (ou produção), leitura da obra de arte e contextualização foi 
trocada para produção, apreciação e reflexão (da primeira a quarta séries) ou 
produção, apreciação e contextualização (na quinta a oitava séries) 
(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 87). 
 

Pode-se dizer que há conflito de interesses, pois estabelecidos em 1997, “Os PCN 

brasileiros, dirigidos por um educador espanhol, desistoricizam nossa experiência educacional 

para se apresentarem como novidade e receita para a salvação da educação nacional”. 

(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 87). Segundo elas, por não atingirem o objetivo como 

esse documento, o próprio Ministério da Educação editou uma cartilha nominada de 

Parâmetros em Ação visando apoiar e incentivar o uso dos PCN.  

 

Considerações finais 

Com a proposta de refletir sobre as políticas de formação docente e o ensino de Artes 

foi possível observar a partir destes documentos institucionais que no período tomado para 

estudo, que se estende do século XIX à atualidade, mostra-se sempre mais intensificada a 

interferência do Estado no ensino e no que concerne a organização curricular dos cursos no 

que diz respeito à obrigatoriedade das disciplinas de Artes. Os esforços empreendidos pelos 

que lutam diretamente no campo da educação, e neste caso, em especial os arte-educadores, 

nem sempre tiveram suas vozes ouvidas e suas propostas aceitas.  

A partir das diferentes concepções do ensino de Artes, como técnica, expressão e 

conhecimento, acredito que esta última perspectiva contribui de forma mais ampla e 

comprometida com a formação humana. Portanto, concordo com Lanier (1999, p. 44-5) sobre 

a necessidade dos programas de Arte-Educação dever “usar a arte como meio de clarificar os 

modos pelos quais o mundo social, econômico e político atua e como isso pode ser 

incrementado. Isso significa, naturalmente, a arte a serviço da responsabilidade social”. 

No caminho da proposta de arte como conhecimento, seu ensino quiçá possa auxiliar 

na (re)construção da forma de ser dos sujeitos, trazendo-lhes um sentido pessoal e coletivo 
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para a vida que vá além do que a atual sociedade hegemônica apresenta, às vezes, como sendo 

a única via a ser desenhada, qual seja, a da mera reprodução e da adaptação ao que está posto.  

O ensino de Artes não pode estar em busca de soluções, mas em busca de 

provocações. Provocar a reflexão sobre o que está posto, sobre o que ainda incomoda. A arte 

deve servir para evitar que percamos a capacidade de nos importar e de nos indignar com as 

diversas formas que a vida se apresenta. 
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Resumo 
O presente texto tem por objetivo apresentar as atividades do Polo Arte na Escola do campus da Unesp 
de Bauru. No primeiro semestre de 2017 desenvolvemos oito encontros com atividades cujo tema 
girou em torno dos conceitos de caderno de artista, professor propositor e professor como 
artista/pesquisador e o objetivo final foi a produção de um caderno de professor-artista. Cada encontro 
compreendeu uma parte teórica de apresentação de artistas/movimentos seguida de uma proposta 
prática a ser realizada nos cadernos. Como resultado, algumas professoras relataram ter incorporado 
aspectos das práticas trabalhadas em suas aulas, e foi praticamente unânime a compreensão da relação 
teoria e prática trabalhada nos encontros e materializada no resultado final dos cadernos. 
  
Palavras-chave: Polo Arte na Escola. Caderno de artista. Professor-artista. 
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Psicologia (UFSC, 2015); M.A. em História da Arte pelo The Courtauld Institute of Art (University of London, UK, 
2013/2014); mestre em Antropologia Social (UFSC, 2000); Especialização em Estudos Culturais (UFSC, 1997); graduada em 
Educação Artística Habilitação em Artes Plásticas (UDESC, 1993). Membro da Anpap (Associação Nacional de Pesquisadores 
de Artes Plásticas) e da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte). Co-líder do Grupo de Pesquisa de Pesquisa 
cadastrado no CNPQ LabIMAGEM, Laboratório de Estudos da Imagem (DARG/FAAC) e membro do grupo ?História da 
Arte: imagem- Acontecimento? (PPGAV/UDESC). Pesquisas atuais confluem para os estudos sobre a arte russa (especialmente 
a vanguarda) em suas diversas linguagens e os aspectos metodológicos da história da arte. 
3 Regilene Sarzi. Pós-Doutora em Artes, pelo Instituto de Artes da UNESP/SP. Doutora em Comunicação e 
Semiótica pela PUC/SP. Professora Assistente Doutora do Departamento de Artes e Representação Gráfica da 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP/Bauru/SP. Docente permanente do Programa 
PPGMiT: Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da FAAC (UNESP/Bauru) na Linha de Pesquisa: Tecnologias 
Midiáticas. Docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP/SP, 
na Linha de Pesquisa: Abordagens Teóricas, Históricas e Culturais da Arte. Líder do Grupo de Pesquisa 
labIMAGEM: Laboratório de Estudos da Imagem, credenciado no CNPq e certificado pela UNESP. Colíder do 
grAVA: Grupo de Pesquisa em Artes Visuais e Audiovisual (UNESP/FAAC/Bauru). Pesquisador dos Grupos de 
Pesquisa: Arte e Tecnologia (UFSM/RS) e GEA: Grupo de Estudos Audiovisuais (UNESP/FAAC/Bauru.). 
Membro da Diretoria, Biênio 2017-2108, da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas: ANPAP, 
onde compõe o Comitê História, Teoria e Crítica de Arte. Membro do Comitê Científico da Revista Educação 
Gráfica (UNESP/FAAC/Bauru). Consultora do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-GP) para 
avaliação de Cursos de Graduação/Ensino Superior. 
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Introdução  

O Pólo Arte na Escola é um projeto de Formação Continuada, fruto de um convênio 

com o Instituto Arte na Escola4. Através da reflexão permanente sobre a prática docente no 

contexto escolar, visa a ampliação de repertório em arte e educação através da articulação de 

teorias e transposições didático-pedagógicas. Propõe uma educação que mobilize o olhar 

atento, sensível e crítico do leitor para que adquira trânsito nesse contexto multissêmico, 

polifônico, com imbricações, contraposições, com o alto grau de complexidade encontrado na 

contemporaneidade.  

O projeto tem promovido grupos de estudos com reuniões quinzenais, atendendo, 

desde 2004, os professores da rede pública municipal e estadual na região de Bauru. Além dos 

grupos, realizam-se palestras, encontros, oficinas e, aos professores cadastrados no projeto, 

oferecendo também um acervo composto por livros, catálogos de exposições, revistas e uma 

dvdteca com, atualmente, 170 títulos sobre arte brasileira contemporânea, para consulta e 

empréstimo. O foco principal das discussões realizadas nos grupos de estudos está nas artes 

visuais visto a especificidade de nosso curso de Licenciatura, em nível de Graduação, da 

FAAC, campus de Bauru. O projeto é vinculado ao Departamento de Artes e Representação 

Gráfica da Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. 

 No primeiro semestre de 2017 o Polo atendeu sessenta professores da Educação 

Básica do Município de Bauru e as atividades desenvolvidas serão aqui descritas. 

  

Cadernos de professor-artista – uma proposta 

Como vimos os encontros do Polo Arte na Escola são quinzenais e totalizam 32 horas 

de atividades distribuídas em oito encontros. O planejamento das ações ocorreu no início do 

semestre e as autoras, que são as professoras condutoras dos encontros, decidiram pelo tema 

professor-artista como disparador das propostas.  Destacamos que quando nos referimos ao 

professor artista, estamos querendo enfatizar a importância de o professor entrar em contato e 

desenvolver seu próprio processo de criação. E assim fizemos. 
                                                 
4 O Instituto Arte na Escola é uma associação civil sem fins lucrativos que, desde 1989, qualifica, incentiva e 
reconhece o ensino da arte, por meio da formação continuada de professores da Educação Básica. Tem como 
premissa que a Arte, enquanto objeto do saber, desenvolve nos alunos habilidades perceptivas, capacidade 
reflexiva e incentiva a formação de uma consciência crítica, não se limitando a auto-expressão e à criatividade. 
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No primeiro encontro apresentamos a proposta às professoras participantes e 

explicamos que se tratava de uma reflexão teórica e experiências práticas a partir do processo 

de criação de professores como artistas e que o tema iria girar em torno dos conceitos de 

caderno de artista, professor propositor e professor como artista/pesquisador e o objetivo final 

era a produção de um caderno de professor-artista.  

 Discutimos o texto Professor: escavador de sentidos de Mirian Celeste Martins e Gisa 

Picosque do livro Mediação Cultural para professores andarilhos na cultura (2012) para 

refletir sobre o professor mediador de situações afetivas e curador de experiências sensíveis. 

Após leitura do texto, as participantes levantaram algumas questões para reflexão. Como 

andarilhos no território da arte, quais imagens podem compor nossa curadoria do ensinar-

aprender arte? Quais perguntas e ações podem provocar experiências?  
Como em toda curadoria, a escolha de imagens faz trabalhar o olhar, um olhar 
escavador de sentidos. Olhar mais intenso e ao mesmo tempo sem pressa, 
ultrapassando o reconhecimento, o fim utilitário das imagens, e que se torna um 
leitor de signos (MARTINS e PICOSQUE, 2012, p.116). 
 

 E observamos alguns pontos como a escolha de material, imagens e ações do professor 

e as relações com a curadoria educativa. A construção de bens simbólicos internos e as 

conexões em teias, rizomas e redes para gerar novas experiências e conhecimentos. A partir 

destas reflexões lançamos a proposta da elaboração de um caderno de artista. Cada professora 

teria a responsabilidade de confeccionar os seus próprios cadernos com qualquer tipo de 

material. Foram apresentadas algumas possibilidades para que se inspirassem, e no segundo 

encontro do grupo os cadernos foram produzidos. 

Pensamos na elaboração do caderno de artista por concordar com Clarissa Suzuki ao 

dizer que este objeto é uma “ferramenta possível em um processo formativo-reflexivo” 

(SUZUKI, 2016, p.221) com a proposta de um trabalho integrador entre a teoria e a prática, 

pensamos que os cadernos serviriam muito bem para este fim, tendo em vista que deveriam 

ser utilizados em todos os encontros. Entretanto, o registro nos cadernos de artistas vai além 

da fixação de uma proposta de trabalho. Visamos, especialmente, acessar o processo de 

criação dos professores envolvidos no projeto. Para tanto, em todos os encontros 

intensificamos e aprofundamos os debates em torno da questão, com proposições centradas no 
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professor, a fim de ampliarmos o seu repertório criativo e  individual, pela articulação de 

textos e atividades poéticas. A seguir apresentamos o detalhamento das atividades. 

Colagem, fotomontagem e hibridismo de imagens – do afetivo e do sensível nos cadernos 

de professor-artista 

 Em três dos encontros realizados, o mote para criação dos cadernos de artistas foi um 

estudo da linguagem híbrida da colagem a partir da fotografia – fotocolagens e ou 

fotomontagens. Para fundamentação e reflexão teórica, apresentamos o conceito de colagem, 

montagem e apropriação de imagens para construção de sentido e ressignificação das imagens 

com o objetivo de alimentar a criação pessoal dos cadernos. Discutimos as operações 

conhecidas como apropriação de imagens, recorte, interferência nas imagens, até construção 

de outras imagens a partir destas operações. Foram apresentadas algumas técnicas de 

manipulação e criação de imagens como fragmentações, sobreposições, interposições, 

expansões, reduções e mosaicos, vitrais e ou a criação de imagens como a tessitura das 

colchas de retalhos, e a produção de imagens hibridas, mistas e singulares. 

 Para nutrição estética e repertório visual estudamos as obras de Richard Hamilton e 

Hannah Höch; David Hockney e John Baldessari e Sara Lucas e Grete Stern, apresentados em 

duplas para promover o debate por meio da aproximação e diferenciação da linguagem da 

colagem. Ao todo foram três duplas de artistas apresentados para leitura de imagem e 

discussão sobre os aspectos estéticos, políticos e culturais das colagens para provocação e 

ampliação do repertório visual das participantes. 

 Como a maioria dos participantes eram professoras mulheres percebemos que as 

leituras dos artistas que apresentamos ganhou a tônica das questões que envolviam o 

feminino, a maternidade e as questões de gênero. Dessa forma, escolhemos as imagens dos 

artistas em estudo com foco para o feminino e isso enriqueceu a produção dos cadernos. 

Dentre os artistas destacamos Hannah Höch e os aspectos conceituais de sua obra como o 

feminino e a crítica social.  

 Hannah Höch, artista alemã, nascida Johanna Höch, (1889-1978) foi uma das mais 

importantes representantes do movimento dadaísta e precursora da fotomontagem. Morou em 

Roma e Paris nos anos de 1920 e foi amiga de Piet Mondrian. Ela foi incluída na lista de 

“artistas degenerados” pela organização “Nacional-socialista” na Alemanha e somente após 
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1946 pode voltar a expor em seu país; A fotomontagem foi considerada uma “arte do 

protesto”, e uma das pioneiras de cortar e colar, Hannah Höch, foi mais longe e fez da técnica 

da colagem uma arte de beleza singular. Os temas de Höch discutem o corpo feminino, as 

imposições sociais e os papéis da mulher na sociedade. A photomontage era a estética da 

libertação, da revolução, do protesto. Nas mãos de artistas como Höch a colagem e a 

fotomontagem se tornaram intensamente ideológica, uma defesa em tempos de tirania e uma 

arma contra a injustiça.  

 Nos encontros de prática e criação dos cadernos de artista as professoras participantes 

foram estimuladas a pesquisa de imagens que houvesse algum significado para elas e que a 

partir de tais imagens deveriam criar outras por meio da colagem. Muitas se reuniram ao redor 

de diferentes materiais, jornais, revistas, folders e dali pesquisaram, recortaram e realizaram o 

que podemos considerar uma curadoria sensível de imagens. Dessa curadoria do sensível em 

diálogo direto com as imagens, foram surgindo novas imagens de composições, 

sobreposições, interferências, pinturas e colagens. Foi interessante constatar que embora não 

tenha sido uma exigência, muitas participantes criaram narrativas cujas imagens contavam 

histórias pessoais, de outras mulheres ou de suas famílias e trabalho (Fig.1 e Fig. 2). 

 
Figura 1. Durante o processo de criação do caderno 

de professor-artista: colagens e imagens hibridas 

 

Fonte: As autoras. 

Figura 2. Imagem resultante de um dos processos de 
criação do caderno de professora-artista 

 

Fonte: As autoras. 
 
Aquelas imagens que iriam compor os seus cadernos de artistas também eram 

protagonistas da história de vida das suas criadoras, por isso as imagens são tão significativas. 

Esse valor afetivo agregado às imagens também se refletiu diretamente nos cadernos de 

artistas que ganharam formatos muito particulares. As participantes foram unânimes em 

afirmar que a experiência foi muito positiva, o que gerou novas ideias inclusive para novas 
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atividades em suas escolas. Outro resultado pertinente foram os comentários sobre a atividade 

que as participantes afirmam não ter se encerrado ali, para a maioria o caderno de artista é um 

instrumento pedagógico sensível que elas entendem como um processo. Este resultado nos 

deixou bastante satisfeitas.  

Arte russa como inspiração: abstração, hibridismo e construção  

Na elaboração dos cadernos de professora-artista também usamos como elemento de 

inspiração para a criação uma seleção de artistas russos. O poeta brasileiro e tradutor da 

língua russa Décio Pignatari declarou “sabemos pouco, muito pouco, da história da Rússia e 

de sua cultura” (2005, p. 27). A escolha de artistas russos alinha-se com as pesquisas 

realizadas por uma das autoras e objetiva ampliar o acesso destas produções artísticas a um 

público mais amplo.  

Para parte da proposta do primeiro semestre de 2017 foram escolhidos três grandes 

temas: o Suprematismo de Kazimir Malevich, Vladímir Maiakóvski e sua produção 

multimídia e o Construtivismo Russo. A escolha dos artistas russos implica também em certos 

aspectos metodológicos. As grandes inovações artísticas propostas por estes membros da 

vanguarda são resultado de fatores peculiares: Malevich foi praticamente um autodidata e o 

desenvolvimento do Suprematismo passou pela experimentação pessoal na estética de 

movimentos como o Simbolismo, o Impressionismo e o Cubismo. Malevich foi ele mesmo 

um artista-professor. Sua atividade docente impeliu-o a prolífica produção teórica e como 

parte de seu método de ensino ele podia “inocular” elementos da arte dos movimentos por ele 

experimentados como inspiração para que seus alunos encontrassem seus próprios caminhos 

(MALEVICH, 1959). Como o eixo central da proposta era a construção do caderno de 

professora-artista, um elemento-chave da contribuição de Malevich foi sua obra visual-teórica 

“Suprematismo: 34 desenhos” (1920/1969), na qual o artista expõe o desenvolvimento das 

formas suprematistas de forma quase exclusivamente visual. 

Outro artista trabalhado foi Vladímir Maiakóvski, cuja obra em poesia, cartaz político, 

publicidade, teatro, cinema exemplificam um padrão da vanguarda russa no que tange ao 

transcender as fronteiras das linguagens artísticas e igualmente a produção coletiva. Sua 

trajetória permite igualmente conhecer aspectos relacionados ao contexto histórico e político 
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da Rússia, especialmente as transformações de uma sociedade rigidamente estratificada no 

regime czarista passando pela utopia da Revolução de 1917 até o terror stalinista. Maiakóvski 

é uma figura inspiradora para se pensar o tema da fusão arte e vida na vanguarda. 

Como parte do movimento Cubo-Futurista russo, Maiakóvski é poeta traduzido e 

conhecido do público brasileiro através das obras de Boris Schnaiderman (2014) e deste 

tradutor em colaboração com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos (2008), sendo inegável 

sua influência na poesia concreta brasileira. As professoras do Polo foram encorajadas a criar 

poesias próprias ou trabalhar graficamente poesias de Maiakóvski, como faziam os cubo-

futuristas em seus livros-objetos, nos quais as letras tinham função estruturante. Marcante 

aproximação se deu ao ouvirmos a versão de Caetano Veloso para uma parte do poema de 

Maiakóvski “Sobre isto” (1923), a música “O amor”, cantada por Gal Costa (em álbum de 

1981). As participantes deram-se conta, então, de que conheciam Maiakóvski através da 

MPB.  

Apresentamos o programa do Grupo de Trabalho dos Construtivistas, formado em 

1921. Enfatizamos especialmente a grande mudança pretendida por este grupo, primeiramente 

abandonando a figuração, passando pelo abandono da pintura de cavalete em 1921 e 

avançando de modo ainda mais radical na direção de uma metodologia de criação que se 

distanciava da composição (representada por Vassili Kandinsky, a quem os construtivistas se 

opunham), dirigindo-se para a construção. O fim último dos construtivistas era a produção, ou 

seja, a união entre arte e indústria e a dissolução de uma concepção de arte separada da vida. 

Exemplos esclarecedores dos procedimentos construtivos são as “Construções 

Espaciais” de Rodchenko de cerca de 1920, nas quais a partir de uma chapa de compensado o 

artista recortava perfis concêntricos de formas geométricas (como o quadrado e o círculo) e as 

desdobrava no espaço, pendurando-as no teto. Ou ainda, os “Contra-relevos” (1915) de Tátlin. 

Este encontro foi muito “construtivo”! As professoras foram convidadas a 

experimentar os procedimentos dos artistas construtivistas através de papéis coloridos. A 

condição era de que os trabalhos devessem criar formas tridimensionais nos cadernos, como 

os livros “pop-up” que muitas delas conheciam. Os processos foram inicialmente tímidos 

(Fig.3). 
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Fig. 3. Experimentando procedimentos construtivos inspirados no Construtivismo Russo. 

  
Fonte: As autoras.  

Os procedimentos construtivos desdobraram-se (literalmente) em pesquisas formais de 

cortar, combinar, dobrar. O espaço do Polo virou ateliê proliferante de formas, o encontro 

entre as folhas dos cadernos viraram cantos para trabalhos inspirados nos “Contra-relevos” de 

Tátlin (Fig. 4). 
Fig. 4. Construção no caderno de professora-artista do Polo Arte na escola de Bauru inspirada nos Contra-

relevos de canto de Vladímir Tátlin. 

  
Fonte: As autoras. 

 

Gravura e bordado: o fazer quase artesanal 

Em dois encontros tivemos como referenciais o próprio material do Pólo Arte na 

Escola. Como visto anteriormente, o Pólo de Bauru conta com um acervo bastante 

substancioso que contempla temas da história da arte, linguagem e leitura de imagem, arte e 

suas relações com o ensino e também com a natureza. Tal material está disponível aos 

professores e sua rotatividade garante subsídios para suas aulas e/ou projeto em Artes.  
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Foram duas as linguagens escolhidas para o trabalho; a xilogravura e o bordado. Estas 

técnicas possuem em comum o fazer manual, o labor, o pensar e a vagarosidade. Além da 

penetração no suporte, quer seja pela ferramenta no isopor ou pela agulha no tecido. Em 

tempos aligeirados o ato de parar para produzir é extremamente significativo para o 

artista/professor que pode nesta oportunidade, se conectar com outro ritmo de trabalho menos 

acelerado, mas muito mais interno e intenso.  

O primeiro material trabalhado foi produzido em 2016 pelo projeto de extensão Arte 

na Escola: Renovando Caminhos para a formação contínua de professores de Arte da 

Universidade Estadual de Londrina, o qual, por meio de um incentivo à pesquisa oferecido 

pelo Instituto Arte na Escola, elaborou o projeto “Xilogravura matrizes que contam histórias”. 

No primeiro momento, nos posicionamos em roda e para cada professora foi dado um 

cartão com a reprodução de uma xilogravura, elaborada por alunos envolvidos naquele projeto 

do Pólo da Universidade Londrina. Cada professora deveria olhar para a imagem que deveria 

ser a referencia de uma breve história que seria contada a todos. E assim aconteceu. Foram 

muitas narrativas, de caráter pessoal e/ou coletivo, algumas mais inibidas, outras beiraram a 

encenação teatral; tivemos música, poesias e danças a partir das histórias contadas. Foi um 

momento de profunda experiência estética e comprova o que falaram Martins e Picosque:   

A provocação convoca o corpo – uma combinatória de experiências, 
informações, de leituras, de imaginações – que percebe, sente, pensa. Um 
corpo, que se deixa capturar, foge do encontro ou vive a experiência estética 
em sua intensidade. (MARTINS E PICOSQUE, 2012, p. 115) 

 
Pode-se perceber neste momento inicial, que as professoras, cada uma no seu ritmo e 

temperamento, se entregaram a esta experiência estética e após apresentarmos o projeto 

Xilogravura matrizes que contam histórias, ficaram ainda mais motivadas para o trabalho 

prático/poético pessoal, a ser integrado ao caderno da professora-artista. Desta forma foi 

lançada a seguinte proposta: A partir da história criada, cada professora deveria escolher uma 

imagem a ser impressa com tinta sobre papel ou outro suporte. Tendo em vista o pouco tempo  

para a atividade, não trabalhamos com a técnica da xilogravura, o que talvez fosse bem 

pertinente, focamos a impressão, ou seja elas poderiam trabalhar a imagem a ser impressa 

com materiais diversos. Para tanto foram utilizados recortes de papelão, pedras, folhagens, 

tecidos, botões, etc. Foi uma manipulação de materiais extremamente rica pois para 
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executarem o trabalho, as professoras precisaram fazer uma rápida pesquisa para chegarem ao 

resultado final.  Toda atividade foi desenvolvida no ateliê de gravura na Universidade, desta 

forma as participantes tiveram acesso a prensa, rolos de gravura, água, mesas e estrutura para 

a secagem dos trabalhos. A Figura 5 apresenta um dos trabalhos produzidos. 
Fig.5. Impressão sobre TNT, matriz de papelão 

 
Fonte: as autoras 

Ao final do encontro observamos todos os trabalhos e conversamos mais um pouco 

sobre os variados processos da gravura. Foi interessante também observar o interesse das 

professoras em relação ao incentivo à pesquisa, oferecido pelo Instituto Arte na Escola ao 

projeto da UEL. 

Seguindo com a proposta de trabalho com o material do Arte na Escola, em outro 

encontro utilizamos o documentário “Leonilson: tantas verdades”, o qual faz parte do acervo 

da DVDteca do Pólo de Bauru.  O documentário “Leonilson: tantas verdades” apresenta o 

conceito maior do trabalho de Leonilson, que afirmava: “Meu trabalho é meu ponto no 

mundo, sabe? É para onde eu corro. Meu trabalho é minha observação sobre mim mesmo...”  

Sendo assim pensamos em levar como reflexão para as professoras a possibilidade de 

pensarem sobre si mesmas a partir de uma poética. No caso, utilizamos o bordado, assim 

como fez Leonilson em muitas obras.  

Pedimos que com linha e agulha bordassem no tecido oferecido o seu próprio coração, 

ou seja, deveriam registrar aquilo que mais de importante para elas. A ideia não era a 
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representação do órgão físico coração, mas sim daquele coração invisível aos olhos, cheios de 

sentimentos e significações. 

Foi bastante interessante esta atividade tendo em vista a novidade técnica trazida. 

Muitas professoras se assustaram ao serem convocadas a bordar, dizendo nunca ter tido 

contato com este material, outras ao contrário se mostraram conhecedoras de algum tipo de 

técnica de bordado. Entretanto, mesmo aquelas que nunca haviam trabalhado com linha e 

agulha se motivaram e produziram trabalhos extremamente criativos e dentro da proposta. 

(Fig. 6) 
Fig. 6. Alguns trabalhos produzidos em bordado 

 
Fonte: as autoras 

Mais uma vez notamos que mais do que habilidade técnica em relação à gravura e ao 

bordado, as professoras-artistas registraram experiências estéticas profundas, pois ao se 

deslocarem daquele espaço comum, ao se disporem a um trabalho diferente lançaram olhares 

novos sobre si mesmas e sobre suas práticas no chão da escola. 

 

Considerações Finais 

Parte dos resultados alcançados foram descritos ao longo do texto. Aspecto importante 

do trabalho realizado é a avaliação qualitativa dos resultados, feita através de um breve 

questionário que convidava as professoras a deixarem suas impressões. Destacamos algumas: 

“sempre mostrar aos professores/diretores referencias artísticas”; “incorporei os conteúdos”; 

“adorei a prática aliada à referencias artísticas, foi um mergulho nos nossos próprios 

processos criativos, visão de mundo, vivências, cotidiano e prática”; “o tema trabalhado e 

metodologia utilizada foram excelentes”, “esse semestre foi bastante produtivo”. Tais 
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impressões ampliam nossas reflexões e nos movem a outros temas geradores de proposições 

fundamentais para o trabalho da Formação Continuada.  
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PONTES NA ARTE /EDUCAÇÃO. 

INSERÇÃO DA MEDIAÇÃO NA PRÁXIS DOCENTE.  

 

Camila Cantil  - UFPE 1

Luciana Tavares  - IFPE 2

Thaysa Cordeiro  - UFPE 3

Vitória Amaral  - UFPE 4

 
Resumo  
O que uma ponte faz senão conectar diferentes lados, terrenos, territórios? Recife e Olinda, distantes               
geograficamente, mas ligados através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –              
PIBID, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE                
e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, referindo-se o primeiro à formação técnica              
subsequente e o segundo a uma licenciatura, ambos em Artes Visuais. O objetivo deste artigo é                
compartilhar experiências e relatos dessas vivências, utilizando-se da prática de mediação como um             
percurso para o ensino de artes visuais. Para tal, observou-se a presença de duas estudantes do PIBID                 
no Campus Olinda, durante o primeiro semestre de 2017, acompanhando aulas de Mediação Cultural e               
Pintura II. Como resultado, ampliamos a visão do que é a docência, de como ela pode ocorrer, aliada                  
ao exercício de mediação, dentro e fora da sala de aula e suas implicações. O artigo traz um breve                   
resumo do processo de ensino-aprendizagem baseado no que defende Vygotski, a fim de viabilizar              
uma discussão sobre formas alternativas no panorama da arte/educação, destacando a mediação como             
um caminho, dentre outros que podem e devem ser utilizados como práxis docente. O texto também                
traz reflexões baseadas em outros autores, tais como: Jorge Larrosa, B. Sawaya e Rancière, os quais                
abordam a práxis e a experimentação e nós fazemos uma analogia com a experiência no PIBID,                
utilizando os relatos individuais das vivências durante o período como formas de registro. A pesquisa               

1 Graduanda em licenciatura em Artes Visuais pela UFPE. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de                
Iniciação à Docência (Pibid). E-mail: milacantil@gmail.com. 
2 Mestra em Artes Visuais pela UFPE. Pós-graduada em História da arte e das religiões pela UFPE (2005).                  
Graduada em Licenciatura em Educação Artística Artes Plásticas pela UFPE (1993) Atualmente é Diretora de               
Ensino e professora com dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de               
Pernambuco (IFPE) Campus Olinda. Supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência              
(Pibid). E-mail: lucianastavares@gmail.com. 
3 Graduanda em licenciatura em Artes Visuais pela UFPE. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid). E-mail: thaysa.cordeiro@ufpe.br. 
4 Pós-Doutora em Arte/educação e Feminismo pelo Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad              
Complutense de Madrid (2012). Doutora em artes pela Universidade de São Paulo (2005). Mestre em               
Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2000). Graduada em Educação Artística pela            
Universidade Federal de Pernambuco (1987). Atualmente é pesquisadora - Universidad Complutense de Madrid;             
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Universidade Federal de Pernambuco.             
Professora/coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de Artes Visuais.              
E-mail: vitorianegreirosamaral @gmail.com  
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está pautada em informações coletadas a partir de levantamento de dados em livros, textos e sites, a                 
partir dos quais reforçamos abordagens pertinentes ao uso da mediação como percurso no processo de               
ensino-aprendizagem.  
Palavras-chave: PIBID. Formação docente. Experiência.  
 
Introdução 
 

A experiência é “isso que me passa”. Vamos agora com esse passar. A experiência,              
em primeiro lugar, é um passo, uma passagem, um percurso. Se a palavra             
experiência tem o ex de exterior, tem também esse per porque é um radical              
indo-europeu para palavras que tem a ver com travessia, com passagem, com            
caminho, com viagem. A experiência supõe, portanto, uma saída de si para outra             
coisa, um passo para outra coisa, para esse ex de que falamos antes, para esse isso de                 
“isso que me passa.”   5

 

A travessia colocada por Jorge Larrosa nos faz refletir sobre esse momento do             

percurso de ser discente em construção à docência. Os percalços para essa construção estão              

pautados em uma relação de troca de saberes, nos quais procuramos ensinar, ao mesmo tempo               

em que aprendemos. Segundo o autor a experiência é um movimento de ida e volta, um                

resultado de trocas entre o(a) “sujeito(a)” e “o(a) outro(a)”. Trazendo para a arte/educação,             

esse movimento de ida e volta é como a mediação. De ida porque a experiência pressupõe o                 

encontro de um acontecimento, o qual se encaixa na condição de “isso que me passa”, algo                

exterior, que afeta o(a)outro(a) como educando e vai gerar uma resposta, o movimento de              

volta no(a) discente, produzindo efeitos em ambos, em si, no(a) outro(a), no que pensam,              

sentem e, a partir disso, se entenderem no mundo e reverberar novos discursos. 

O artigo contém os relatos individuais das experiências nos referidos componentes           

curriculares: Mediação Cultural e Pintura II, os quais, a partir da mediação, trabalham a              

expressividade, cada um a sua forma. Na pintura o indivíduo busca se expressar, na mediação               

cultural busca uma expressão coletiva através da adição de bagagens culturais. A mediação             

como percurso para o ensino de artes, foi pensada como uma necessidade, dentro de contextos               

5Jorge Larrosa, Experiência e Alteridade em Educação. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, 
jul./dez. 2011.  
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já promovidos por Vygotsky , segundo o qual a aprendizagem é um processo social,             6

indissociável à cognição, resultante da interação entre membros, professores e colegas na            

escola, a qual torna-se um espaço que deve privilegiar o contato social entre seus membros,               

para torná-los mediadores da cultura. Estudantes e professores devem ser parceiros nesta            

tarefa social. O estudante jamais poderá ser visto como alguém que não aprende, incapaz,              

possuidor de algo interno que lhe dificulta a aprendizagem, pois todos os seres humanos são               

capazes de aprender cada um no seu nível, cada um no seu tempo. Aprender é estar com o(a)                  

outro(a), que é mediador da cultura. Qualquer dificuldade neste processo deverá ser analisada             

como uma responsabilidade de todos os envolvidos. O professor torna-se figura fundamental;            

o colega de classe, um parceiro importante; o planejamento das atividades torna-se tarefa             

essencial e a escola, o lugar de construção. 

A mediação como travessia  

“Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

  

Traduzir uma parte 

na outra parte 

— que é uma questão 

de vida ou morte — 

será arte?”  7

 

6 Lev Vygotski, psicólogo bielo-russo (1986-1934). Dedicou espaço a estudar esses filtros entre organismo e 
meio. Com a noção de mediação, ou aprendizagem mediada, o pesquisador mostrou a importância deles para o 
desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores. Autor de mais de duzentos trabalhos sobre 

Psicologia, Educação e Ciências Sociais.  
7 Ferreira Gullar, Traduzir-se, poema do livro Na vertigem do Dia (2017). 
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“Traduzir uma parte na outra parte” assim acontece o movimento da mediação; na             

relação entre as partes envolvidas. Aconteceu entre mim, uma “pibidiana”, os estudantes do             

IFPE e o professor. No primeiro dia em que acompanhei as aulas de mediação cultural com o                 

professor, foram iniciadas apresentações individuais permeadas por diversas reflexões acerca          

da mediação, em que o discurso dos estudantes era utilizado como “gancho” para possíveis              

reflexões. Ao introduzir alguns conceitos iniciais sobre mediação cultural todos puderam           

visualizar o constante processo de mudança em que vivemos e, por esse motivo, erros e               

lacunas que são deixados na trajetória da mediação e do discurso. Na apresentação dos              

estudantes foram citadas suas origens escolares e aspirações, anotei cada nome, cada anseio e              

pude acompanhar cada travessia individual e as pontes traçadas com o coletivo no decorrer do               

semestre. 

Na minha experiência como estudante do curso de Artes Visuais e participante de um              

programa de iniciação à docência sou, ao mesmo tempo, estudante e professora. Carrego             

comigo as duas faces de processos inconclusos, duas margens do mesmo rio, duas cadeiras              

distintas posicionadas na mesma sala. Por este motivo, enquanto avalio a turma e acompanho              

o professor em suas avaliações, sou também espelho deste processo. A contradição de avaliar              

de modo numérico o caminho, o percurso e não sua pontuação final deve apontar à potência                

da fruição do “traduzir uma parte na outra parte”. Os ganhos da mediação não tomam limites,                

pelo contrário, busca sua transposição. 

Avaliar um estudante de artes dentro de uma instituição de ensino formal pode             

acontecer de maneiras muito diversas. A que se atribui o valor quantitativo constante nas              

notas finais? Às fruições individuais (e por consequência – subjetivas)? Aos valores objetivos             

de memorização e técnica? Ao nível de transformação alcançada com a experiência de cada              

componente curricular? Segundo a LDB 9394/96 em seu art. 24, inciso V, as avaliações              

devem considerar o desempenho dos docentes com a “prevalência dos aspectos qualitativos            

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período”. Pensar o modelo de avaliação               

empregado é também questionar o caminho seguido objetivando a experiência. Por este            
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motivo, o componente curricular de Mediação Cultural no IFPE Olinda, já possuindo sua             

ementa e planejamento, modifica-se a cada ciclo. Como um corpo que se prepara para receber               

um novo nascimento, as capacidades adaptativas desse corpo são a ementa e o professor,              

possíveis de caber e alimentar as turmas que iniciam a cada semestre.  

  

 

As Atividades do semestre 

 

Durante as aulas, os debates sobre mediação, trilharam a possibilidade de alcançar            

uma imaginação sociológica, percorrendo outros contextos além das bagagens culturais dos           

estudantes, que permearam, a partir dos olhares individuais, o coletivo, os contextos            

relevantes à formação para além dos valores numéricos das avaliações finais. 

Os estudantes iniciaram mediando, ao apresentar resultados de pesquisas         

desenvolvidas a partir de leituras indicadas em aula e visitas às instituições, com práticas em               

arte/educação, o que foi catalisador de uma visão crítica sobre diversos tipos de mediação              

cultural. Muitas críticas foram tecidas, observando teoria e prática, e muitas dificuldades            

foram encontradas nas atividades desenvolvidas por ONGs e museus. Observando as           

estruturas e comparando-as aos modelos ideais foi possível construir um olhar crítico que             

ultrapassou os conteúdos vistos em sala de aula. 

Naturalmente e, a partir de sugestões da turma, foram elencados tópicos de cunho             

político e social de impacto direto sobre o fazer artístico e sua mediação cultural. Tópicos               

como gênero, tecnologia e censura foram pontos de partida para produções artísticas,            

desembocando na montagem de uma breve exposição, em que a mediação aconteceu entre os              

próprios estudantes. Ao promover a mediação das produções nascidas a partir dos debates já              

postos foram percorridos caminhos dialógicos entre o artista, o mediador e o público             

mediado. Foi traçada uma só linha capaz de unir a apreciação, o fazer artístico e a                
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contextualização que desembocou na construção do material educativo e em oficinas de            

colagem e pintura ministradas pela própria turma. 

Fig. 1: Processo da oficina de colagem com revistas baseada no tema da censura

 
Fonte: Arquivo pessoal - Thaysa Cordeiro 
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Fig. 2: Resultado da colagem de uma estudante na oficina de colagem baseada no tema da censura 

 
Fonte: Arquivo pessoal - Thaysa Cordeiro 

 

Traçando caminhos para mediação no campo das artes  

 

“... Não havia traços 

de passos no dia 

em que por acaso o descobri: 

pedras e urzes iam cobrindo tudo. 

O caminho agonizava, morria 

sozinho... 

Eu vi... 

Porque são os passos que fazem os caminhos!”  8

  

Entre passos e descompassos da vida acadêmica, erros e acertos, desenhamos rotas            

para diminuir a distância entre o ser discente e o docente em formação. Nesta trajetória               

8Mario Quintana (1906-1994) foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas 
do séc. XX. Mestre da palavra, humor e da síntese poética, em 1980 recebeu o prêmio Machado de Assis da 
ABL  e em 1981 foi agraciado com o Prêmio Jabuti. 
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acredito que há percursos diferentes que podem ser traçados, observando as características            

deste caminho. 

Em minha vivência com o PIBID, experimentei acompanhar durante o primeiro           

semestre de 2017 a aula de Pintura II, com o 4º período de Artes Visuais, acompanhando uma                 

professora com a qual experimentei o formato de aula expositiva e dialogada, onde propomos              

sugestões e auxiliamos os estudantes em suas produções individuais, trazendo livros com            

referências de artistas para que explorassem técnicas às quais se identificassem. Nas aulas, a              

turma utilizou Eucatex, uma superfície que imita madeira e sobre ela os estudantes pintaram e               

repintaram ao término de um trabalho, o importante não era o resultado final, mas o processo,                

o estudo, algo que me atraiu a atenção, porque me fez refletir o eu como estudante de Artes                  

Visuais. Já me cobrei tantas vezes do resultado final de uma produção, onde esse era meu                

foco “o resultado final”, quando surgiam perguntas como: “e se eu fizer desse outro jeito”, ou                

“e se eu experimentasse daquele jeito”, este “e se” que norteia tanto o estudante de Artes                

Visuais, poderia ser substituído pelo pensamento: “Por que não arriscar?”. O processo existe             

para isso, experimentar, descobrir, ousar, o processo é um percurso, que deveria ser tratado              

como protagonista e tantas vezes com desdém o colocamos como coadjuvante.  

Desvalorizar esse momento de experimentação é negar a existência de outras e novas             

possibilidades de amadurecimento, não somente da construção de uma obra, mas do olhar de              

artistas e/ou arte/educadores em formação. Enquanto estudante de Licenciatura em Artes           

Visuais eu precisava desconstruir esta ideia primeiramente em mim mesma para estimular            

esse pensamento na turma, o que me fez relacionar com a ação citada anteriormente, enquanto               

a turma pintava e repintava seus trabalhos de arte, eu pintava e repintava minhas ideias. 

Nas aulas que se seguiram eu buscava conhecer os estudantes, cada um em sua              

singularidade, trazendo sugestões de composição de cores, texturas e diálogos. Percebi que            

alguns estudantes já tinham uma poética própria, que vinham trabalhando e que outros eram              

mais retraídos, no sentido de se limitar na produção, apresentando uma dificuldade para             

soltarem o traço e sentirem-se livres para criar. Resolvi experimentar a minha docência com              
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esses estudantes durante as aulas e acabei me deparando com situações que podem acometer              

todo profissional de arte/educação: como lidar com a falta de recursos financeiros de alguns              

estudantes nem para passagem? Ou tomar conhecimento de um estudante que perdeu um ente              

querido em sua família, interrompeu seu processo criativo? Como o meu trabalho poderia ser              

mais eficaz em casos como esses? É mais uma das perguntas que me cercava.  

E eu uso a palavra eficaz porque significa fazer mais do que lhe é esperado,               

diferentemente da palavra eficiente, que se trata de fazer bem feito um trabalho. Por esta               

razão, acredito que o meu papel como o da professora supervisora da disciplina de Pintura II,                

não era somente de compartilhar conhecimentos, mas também de acolher esses estudantes.            

Estreitar os laços que nos separam. Tirar as pedras do meio do caminho, esses são percursos a                 

serem desbravados. Uma vez que aquilo que os estudantes trazem de repertório pessoal pode              

influenciar diretamente na sua produção individual.  

Inclusive na arte é muito comum a expressão da afetividade de forma oculta e mesmo               

o sentimento de dor faz parte desse repertório, inconscientemente ou não. Acolher neste             

processo, significa também afetar e/ou desafetar, como forma de se permitir canalizar ou             

expandir o eu na arte. Como diz Bader Sawaya : “O homem se afirma no mundo objetivo, não                 9

só no ato do pensar, mas com todos os sentidos, até com os sentidos mentais (vontade, amor e                  

emoção)”. 

Das pedras que compõem este caminho fazem parte muitas questões, muitas           

inquietações que seguem nossa construção como docentes em formação, sejam por fatores            

sociais, culturais, históricos, e os quais não se restringem apenas aos bolsistas do PIBID, mas               

envolvem cada professor e estudante, como lidar com esses fatores? Fatores que também             

podem ser pedras no caminho. Talvez eu devesse me perguntar: “Quais os passos a serem               

dados nesses caminhos para que os estudantes consigam percorrê-los com as próprias            

pernas?” É o que os versos de Mário Quintana me fazem refletir, quando ele diz que: “pedras                 

9  B. Sawaya. A consciência em construção no trabalho de construção da existência. São Paulo, PUC, 1987, tese 
de doutoramento (mimeo.).  
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e urzes cobriam os caminhos”, pensei será que nossos passos têm sido visíveis ou estão               

encobertos? O poema me fez chegar a ideia de que são os traços dos nossos passos que                 

legitimam os caminhos.  

Por essas razões, através da jornada entre o PIBID e o IFPE, busco não encontrar               

atalhos, mas percorrer esse trajeto com tudo o que tiver nele, que possa ser agregado,               

superado e compartilhado. É por isto que o caminho também é uma ponte, pode ser difícil a                 

travessia, estreita, frágil e, por vezes, até causar insegurança, ansiedade, mas o programa             

proporciona a oportunidade de olhar além da ponte e se permitir arriscar e seguir. E se não                 

houver ponte então que nós mesmos a pintemos e repintemos, sempre que for necessário,              

protagonizando nossos próprios processos de docentes em formação e, juntos, busquemos           

atravessá-la, deixando a marca de nossos passos, porque isto é o que legitimará o caminho. 

 

Considerações Finais 

Para nós, aprender e ensinar Artes Visuais numa escola Técnica em Artes Visuais,             

atualmente, abandona a visão limitada do trabalho braçal a que se prestou parte da história do                

Ensino Técnico em que, no momento da industrialização. Rancière (2009) referencia a visão             

aristotélica sobre a ocupação do fazer artístico em relação aos artesãos da classe trabalhadora,              

em que estes não tinham tempo para se dedicar a outra coisa que não fosse a seu trabalho,                  

encontrando lugar, para além da malfadada exploração de sua classe, no modelo acrítico em              

que a formação escolar e humana vem sendo reproduzida até os dias atuais. A esta questão                

reforçamos os modelos de avaliação empregados nos cursos, supondo que são de máxima             

significação para os estudantes, devem conter o principal objetivo de tal formação. Este             

objetivo é facilmente constatado no momento em que vida e sala de aula unem-se para além                

das paredes e territórios, pensam historicamente e são capazes de chegar ao            

auto-esclarecimento de seus desejos e funções sociais. 

Essa experiência nos fez refletir sobre o fato de que em nenhuma profissão o(a) recém               

graduado(a) sairá totalmente preparado para o que vai enfrentar, principalmente um(a)           

2708



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

professor(a), que precisa ir além de ensinar, precisa aprender a aprender com aqueles a quem               

ensina. É uma troca, na qual é preciso ser bem realista com os problemas enfrentados na                

Educação e “manter os dois pés no chão”. Entretanto, ao mesmo tempo, não se deixar prender                

à terra, mas permitir às ideias levantarem voo, pensar que “o céu é o limite” não é só uma                   

frase, mas que o seu significado não é utópico. É imprescindível ter a consciência de que                

existem os limites, variáveis em cada instituição de ensino, desde infraestrutura à matriz             

curricular. Segundo Larrosa: 

O sujeito faz a experiência de algo, mas, sobretudo, faz a experiência de sua própria               
transformação. Daí que a experiência me forma e me transforma. Daí a relação             
constitutiva entre a ideia de experiência e a ideia de formação. Daí que o resultado               
da experiência seja a formação ou a transformação do sujeito da experiência.  10

 

Quando se diz que o céu é o limite, pensemos que esta limitação não está presa à terra,                  

mas no mais alto ponto que se pode chegar. Se tratando da mediação no ensino de artes, é                  

necessário portanto, compreender essas limitações e buscar contorná-las, experimentando         

rotas alternativas, tentando ir o mais longe que se puder, com todas as dificuldades que               

houver, sem esquecer a relação de troca, que faz a mediação, respeitando as individualidades,              

afinal uma ponte não se faz de um lado só, do contrário ela cai. É preciso pensar                 

continuamente nos passos dados para dentro e fora da sala de aula, pois são estes que                

definirão os caminhos para se construir novos percursos, diálogos e inovações.  
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AÇÕES PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
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Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

Resumo 
O presente artigo apresenta as ações pedagógicas desenvolvidas na Escola Parque 308 Sul, pertencente 
à Secretaria de Educação do Distrito Federal, situada em Brasília – Distrito Federal. O Projeto 
PRESERVARTEPATRIMÔNIO: ações pedagógicas em Educação Patrimonial envolve estudantes de 
06 a 13 e professores das linguagens artísticas que compõem a matriz curricular da Escola Parque. O 
Projeto alude a uma perspectiva transversal e trandisciplinar, objetivando contribuir com a formação 
humana a partir do desenvolvimento de uma metodologia de educação patrimonial que possibilite a 
compreensão do significado de patrimônio, a valorização da memória e do lugar, a construção coletiva 
de conhecimento e o sentimento de cuidado e preservação. 
Palavras-chave: Arte/Educação, Educação Patrimonial, Memória. 

 

Introdução 

 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO: ações pedagógicas em Educação Patrimonial 

articula caminhos na experimentação em Arte/Educação no sentido de contribuir com a 

formação humana a partir do desenvolvimento de uma metodologia de educação patrimonial 

que possibilite a compreensão do significado de patrimônio, a valorização da memória e do 

lugar, a construção coletiva de conhecimento e o sentimento de cuidado e preservação. O 

trabalho apresentado neste artigo acontece na Escola Parque 308 Sul, situada em Brasília – 

DF, envolvendo estudantes do 3º ao 5º Ano, com idade entre 09 e 13 anos e professores das 

Linguagens artísticas que atuam na escola. 

A Escola Parque 308 Sul recebe estudantes de várias regiões administrativas e de 

cidades goianas vizinhas à Brasília. A relação das crianças com o lugar que elas habitam é 

complementada com a convivência diária de outras referências culturais, arquitetônicas, 

paisagística, geográfica, etc. Assim, surgiram as seguintes questões: Que memórias e 

                                                 
1 Professora de Artes Visuais da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Especialista em Gestão do 
Patrimônio Cultural – UEG.  
2 Doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Professora de Artes Visuais da Secretaria de Educação do 
Distrito Federal. Membro do GREAS – Grupo de pesquisa Ecoformação Artística e Sociedade, Universidade 
Rene Descartes – Sorbonne Paris V. 
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ensinamentos as crianças trazem de suas famílias? Que conhecimento temos sobre o lugar 

onde moramos? E sobre a nossa cidade, capital de todos os brasileiros? O que sabemos sobre 

a memória e o patrimônio locais? Como tratamos a Escola Parque 308 Sul, lugar onde 

estudamos? E, foi com base nessas indagações que propomos o projeto 

PRESERVARTEPATRIMONIO. Uma emergência pedagógica sempre surge à medida que 

nos confrontamos com nossas limitações no interior da escola. Portanto, para minimizar o 

impacto que o distanciamento vivido pelos estudantes provocava, foi organizado em um 

conjunto de ações pedagógicas destinadas à promoção da educação patrimonial com 

estudantes. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece o que é patrimônio cultural e define suas 

categorias como material e imaterial. Há diversas formas de proteção ao patrimônio cultural 

brasileiro entre elas o tombamento e os inventários que são estudados na escola desde os anos 

inicias e objetivam desenvolver a consciência crítica e cidadã sobre pertencimento e 

apropriação dos bens patrimoniais como bens de cada um por serem bens coletivos. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 
I - as formas de expressão; 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. 
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§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei. 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

 

Ao propor a descoberta de lugares de memória, que são aqueles locais guardados na 

lembrança das pessoas e que possuem significado para a vida coletiva dentro e fora dos 

grupos, as políticas de preservação do patrimônio devem reforçar a ideia contemporânea de 

cultura que se refere ao patrimônio cultural tanto material quanto imaterial. A investigação e o 

cuidado são passaportes ao conhecimento da memória social e vias de renovação das práticas 

necessárias ao seu desenvolvimento.  

A educação patrimonial envolve percursos por meio da “história da arte para que 

estudantes compreendam a relação da produção artística com conhecimentos históricos, 

sociais, antropológicos, ecológicos e geográficos” (BARBOSA, 2005). 

Assim, propor estratégias que articulem os espaços da memória aos espaços 

vivenciados pelos estudantes na escola, oportunizando a construção dos espaços de sentido, 

considerando o Currículo em Movimento (SEDF, 2014, p. 19) “os saberes tradicionais, 

culturas que habitam a escola e culturas do mundo contemporâneo são elementos essenciais 

para se pensar e fazer Arte na escola”. A educação para a pesquisa patrimonial possibilita 

reencontrar no presente “a memória viva da história coletiva, visando a novas reflexões para o 

trabalho educativo”. 

Para Nora (1993, p.13), “os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que 

não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não 

são naturais”. Trabalhar o lugar de memória acrescenta elementos importantes ao processo 
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educativo como o sentimento de formação da identidade e de pertencimento, sendo assim 

elementos fundamentais das novas buscas em educação.  

 

Percurso da memória e as estratégias em Arte/Educação 

 

O projeto PRESERVARTEPATRIMÔNIO é realizado desde 2010 na Escola Parque 

308 Sul. Objetiva a realização de um conjunto de ações pedagógicas destinadas à promoção 

da educação patrimonial com estudantes e interessados que procuram a escola. Inicialmente 

foi uma proposta de estudos denominado “De Volpi e Galeno” cuja meta voltava-se para o 

reconhecimento da Igrejinha como um lugar de memória. Naquele ano, nós ganhamos o 

reconhecimento como projeto de educação patrimonial pela Secretaria de Estado de Cultura 

do DF. Nos anos seguintes, outros referenciais foram agregados e passamos a denominar as 

ações como Projeto PRESERVARTEPATRIMÔNIO, que após a apropriação junto às outras 

áreas de conhecimento na Escola Parque, passou a constar no Projeto Político-Pedagógico da 

Escola Parque. Ao longo dos anos, os temas no palco são criações de textos voltados para o 

patrimônio e cada proposta se inter-relaciona com as ações em sala de aula. As ações 

pedagógicas por ordem cronológica foram:  

 

2010 - De Volpi a Galeno, ações pedagógicas em educação patrimonial. 

2011 - O cordel do xeque mate, xadrez memória e criatividade. 

2012 - Mamulengando na Escola , Centenário de Luiz Gonzaga. 

2013 - Brasília da madeira ao concreto, memória cidadã. 

2014 - O misterioso azulejo azul e Leo e Bia, Romeu e Julieta do Cerrado. 

2015 - O dia em que a Escola Parque ficou cinza.  

2016 – Olha o bicho livre (Adaptação da música de Lô Borges). 

2017 - A menina que descobriu Brasília e O misterioso azulejo azul (2ª Edição). 

 

O desenvolvimento das ações acontece por meio de um pequeno coletivo de 

professores de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música. Em 2017, inicia a participação de um 

professor de Dança. Portanto, o trabalho desenha-se na interdisciplinaridade.  
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Para viabilizar a proposta de educação patrimonial na escola, atuamos em dois focos 

prioritários. Com professores, usando ferramentas metodológicas que compreendam a 

pesquisa literária, a apresentação de vídeos seguidos de debates temáticos em sala de aula e a 

aula passeio. Posteriormente a confecção de portfólio com o resultado da prática pedagógica 

de cada professor atendido. Com estudantes, audição e musicalidade, criação e exposições de 

desenhos, pinturas, recorte e colagem, confecção de bonecos e criação de cenários, 

apresentações de espetáculos com artistas de teatro de bonecos (mamulengos, fantoches, 

teatro de varas, sombra, etc.), leitura dramática e apresentação de espetáculos cênicos 

produzidos pelos estudantes. Prática comum e renovada constantemente é o uso do “tapete 

mágico”, lugar escolhido para que cada estudante possa ler o que quiser. Nesse espaço, cada 

criança pega um livro da caixa de literatura e se delicia com temas da história da cidade e 

afins, momento mágico, que pode ser tanto de iniciação da aula como de finalização, sendo 

sempre um momento lúdico, agradável e pessoal. Aulas-passeio, leitura e histórias contadas, 

estudos de mapas, caminhadas pela Unidade de Vizinhança, encenação e interpretação de 

textos, elaboração de relatórios, registros por meio de desenhos e estudos de vídeos e 

materiais fotográficos.  

As aulas-passeio são voltadas à valorização de Brasília, Patrimônio Cultural da 

Humanidade, e se dão nas áreas internas da Superquadra 308 Sul. Os estudos do patrimônio 

cultural em movimento são os eixos de ação e sistematicamente saímos em caminhada com os 

estudantes, em dupla de professores, pelo interior da Unidade de Vizinhança para promover o 

(re)conhecimento de espaços e personalidades que contribuíram para a construção e 

embelezamento da cidade.  

 

Conheça as rotas 

 

Costumamos estudar os temas e lugares antes de partir para as aulas passeio. Nosso 

olhar é o de estudantes pesquisadores. Saímos do portão da Escola Parque 308 sul, marcando 

nos quadrados da calçada as quatro quadras da Unidade de Vizinhança, com uma rota e metas 

a cumprir.  
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Fig. 1.  Leitura de placas. Fonte: Acervo Glorinha BomfimYung. Brasília, outono de 2016. 

 
Na rota 1, a meta é observar e reconhecer elementos visuais da praça da Igrejinha, 

primeiro monumento religioso projetado por Oscar Niemeyer e construído em alvenaria em 

Brasília. Foi inaugurada em 28/06/1958 e desde 2007 é tombada como patrimônio nacional 

pelo IPHAN. Surgiu de uma promessa de Dona Sarah Kubitscheck em favor de sua filha 

Márcia, à Nossa Senhora de Fátima. Três artistas plásticos têm sua história reconhecida no 

monumento: 

 

1. Alfredo Volpi, artista que se destacou por sua obra recheada de 

cores e bandeirinhas é estudado inicialmente. Foi o autor do primeiro 

painel da Igrejinha, apagado ainda nos anos sessenta. 

2. Athos Bulcão, com a beleza e o encantamento dos azulejos, cuja 

iconografia de pássaros e estrelas representa Brasília. 

3. Francisco Galeno, Artista plástico piauiense, morador da Cidade de 

Brazlandia, que envolto na alegria das cores de Volpi traduziu nas 

figuras geométricas a representação da beleza de ser criança, com seus 

brinquedos, flores, pipas e carretéis.  
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Na rota 2, as crianças lêem e se apropriam de traços da biografia de Roberto Burle 

Marx e Lucio Costa e o olhar é voltado para as quatro escalas da cidade, com especial atenção 

ao princípio do homem livre, à graça e à beleza contida no projeto dos Jardins de Burle Marx , 

com suas árvores e equipamentos coletivos e o espelho d`água no bloco F, com suas carpas e 

jardim de papiros. 

 

 
Fig. 2.  O paisagismo de Burle Marx. Fonte: Acervo Glorinha BomfimYung. Brasília, outono de 2016. 

 
Ao estudar Lucio Costa, o olhar das crianças é voltado aos equipamentos públicos, 

além do estudo de placas e mapas instalados no local, o que proporciona a compreensão 

teórico-prática dos conteúdos referentes ao urbanismo impresso na criação da cidade com os 

pilotis em cada prédio. Nessa rota, cada pequeno turista-aprendiz experimenta o prazer de 

andar livremente na super quadra, passeando pelas calçadas que se comunicam com o 

comércio e os espaços coletivos e culturais.  
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Fig. 3. Pedra fundamental da Escola Parque 308 Sul. Fonte: Acervo Glorinha BomfimYung.  

Brasília, outono de 2016. 
 

A rota 3 é a rota das escolas e é composta pela Escola Parque 308 sul, construída bem 

no centro da Superquadra, em amplo espaço com 20 mil metros de área e diversos espaços 

arborizados. A Escola foi projetada com pilotis em forma de triangulo, pelo arquiteto José dos 

Reis, especialista em construções escolares e membro da equipe de Oscar Niemeyer. Nessa 

rota, a ideia de espaços escolares diferenciados, deve ser apropriada pelas crianças, com o 

olhar para a Escola Classe 308 Sul, primeira escola inaugurada na quadra e entregue no dia 21 

de abril de 1960, o Jardim de Infância 308 Sul, que proporciona ao visitante a leitura da obra 

de Athos Bulcão e a brincadeira com as crianças de “quadradim-quadradão”, em uma alusão à 

disposição dos azulejos pelos trabalhadores que assentaram como bem queriam cada peça 

feita pelo artista.  

As aulas passeio proporcionam o olhar da disposição dos blocos de residência, 

cobogós, janelas e pilotis e sua relação com os equipamentos coletivos, praças e jardins que 

dão um ar de interior à Unidade de Vizinhança.  

A avaliação do projeto assegura um processo contínuo, envolvendo os grupos 

participantes e os estudantes individualmente, na forma de auto-avaliação oral. Há os 
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processos de produção cênica e elaboração do portfolio, que permitem a expressão em outras 

linguagens. Anualmente, é realizado o relatório das condições físicas da Escola Parque 308 

Sul, que permite ampliar o cuidado com o patrimônio e avaliar os níveis de envolvimento e 

participação dos estudantes. A partir do relatório ações são realizadas pela Equipe Gestora. 

Por meio da realização do relatório, podemos avaliar o próprio projeto e o alcance dos 

objetivos. 

 

Considerações finais 

 

A Escola Parque 308 Sul é tombada como patrimônio cultural do Distrito Federal 

desde 2004 e foi a principal inspiração para a elaboração e realização do Projeto 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO. Dentre as formas de proteção ao patrimônio cultural o 

tombamento é considerado de grande importância, pois como previsto na própria legislação,  

o Poder Público deve promover e proteger o bem tombado. Em nossa escola cuidamos do 

bem tombado, trabalhando com as experiências estéticas em várias linguagens artísticas, o 

registro, os inventários e os relatórios com as crianças para o exercício da vigilância e da 

cidadania. Verificamos que a ação de cuidado com a escola tem proporcionado um olhar 

responsável pela gestão, que atua em relação a sua preservação e conservação, realizando 

reparos constantes cuja vigilância se dá, em respeito ao próprio decreto de tombamento que 

estabelece em seu artigo 3º a necessidade de cuidados para evitar a destruição, mutilação ou 

alteração do bem referido, evitando crime contra o patrimônio do Distrito Federal, punível 

nos termos da lei penal. 

Até 2016, nós realizamos o atendimento de aproximadamente 1500 alunos, 150 

estudantes dos cursos de Pedagogia, Geografia e Artes, das Universidades UFMT, UnB, 

ICESP e UCB, realizamos entre 2010 e 2014 algumas parcerias para discussão do tema - 

Patrimônio cultural e educação patrimonial - com a Suphac – Subsecretaria de patrimônio 

histórico artístico e cultural do DF, na forma de contribuições ao Plano Distrital de Cultura, 

com o Sinpro DF aulas e seminários oferecidos a professores e ainda a recepção na Escola 

Parque 308 Sul a vários turistas e interessados. Houve mostras fotográficas de atividades 

durante o curso e produção de vídeos e reportagens sobre o trabalho. 
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As ações pedagógicas em educação patrimonial do projeto 

PRESERVARTEPATRIMÔNIO contribuem para a formação cidadã de nossas crianças, 

reafirmando o papel de alfabetizar culturalmente para sua atuação participativa e crítica na 

cidade a partir da Escola Parque Cidadã.  
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Resumo 
O presente trabalho insere-se no Grupo de Trabalho em Ensino – GT 3 do XXVII Congresso Nacional 
da Federação de Arte/educadores do Brasil pois busca refletir sobre o processo formativo do 
professor/pesquisador em Artes Visuais e suas convergências na Educação do Campo. Justifica-se em 
tempos de mudanças e incertezas na formação de professores a partir das orientações da Resolução 
02/2015 e da Base Nacional Comum Curricular. Dialoga-se com Barbosa (2001, 2017), Pillar (1999), 
Iavelberg (2008), Buoro (2002), Martins e Picosque(2008;1998),  Freire ( 1987) e Arroyo; Caldart; 
Molina (2008). Busca-se compreender a formação de professores das Artes Visuais pensando o ensino 
da arte como multi-inter-transcultural e nas relações de alteridade para aprendizagem dos 
conhecimentos artísticos a partir da interrelação com os pressupostos pedagógicos da Educação do 
Campo. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Educação do Campo. Artes Visuais. 

Introdução 

 “Enquanto este velho trem atravessa o pantanal” (Paulo Simões e Geraldo Roca), [...] 

“Procuro despir-me do que aprendi” (Alberto Caieiro), em tempos contraditórios e de 

mudanças buscamos discutir sobre a formação de professores de Artes Visuais que se 
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encontrarão com a nova geração de sujeitos, cuja formação básica será orientada pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), em uma realidade de escolas campesinas, cujos 

pressupostos metodológicos estão fundados na formação integral a partir da Pedagogia da 

Alternância.  

Voltamos nossas reflexões para as questões “Como se forma ou se formará um 

professor diante desta realidade? Como se formará o professor de arte? Que papel a arte passa 

a ocupar nestes novos tempos/lugares? ”Cientes de que as questões que impactam a formação 

docente são complexas e fazem parte da pauta de discussões há algumas décadas.  

O Ministério da educação e cultura (Mec), através do Instituto nacional de estudos e 

pesquisas educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizou o primeiro censo do professor em 

1997. A pesquisa alcançou 1.617.611 professores das redes pública e particular de ensino 

básico. No final dos anos noventa atuavam no Estado do Espírito Santo, aproximadamente, 

doze mil professores leigos na educação básica.  Conforme estudo do Inep de 2007, apenas 

68,4% apresentavam nível superior completo e 6,3%, não tinham formação adequada para 

atuarem na educação básica. Chamados “professores leigos” cursaram apenas o Ensino Médio 

ou em alguns casos, concluíram o Ensino Fundamental. Passados dez anos, percebemos que 

esta realidade foi impactada por políticas públicas de formação docente, que favoreceram a 

qualificação docente, conforme podemos acompanhar no Censo Escolar de 2016.  

Destacamos que no Espírito Santo, no final da década de noventa algumas iniciativas de 

formação de professores voltaram-se para o contexto campesino, como exemplo o Curso de 

Pedagogia da Terra. A partir de 2005, conjugando pesquisa e extensão universitária, o grupo 

de pesquisa Culturas Parceria e Educação do Campo fomentou junto aos professores do 

campo o resgate de fotografias e histórias de professores campesinos. 

Contudo, os currículos de formação dos professores de arte ainda não contemplam 

questões sobre a diversidade cultural e as especificidades da educação do campo de forma 

aprofundada. Por compreendermos a complexidade das práxis educacionais (Freire, 1987), 

percebemos o professor ainda não está suficientemente preparado para enfrentar as situações 

que surgem ao longo da passagem do “velho trem”. São relações complexas entre docente-

discente, docentes-docentes, docente-comunidade e mais ainda, docente-consigo mesmo, em 

todas estas relações são exigidas do professor um posicionamento político que o constitua 
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professor, a partir do conjunto de saberes: histórias dos sujeitos, formação inicial e 

continuada, currículo e socialização escolar, experiência na profissão, cultura pessoal e 

profissional, trocas com os colegas da profissão, etc.  

Justifica-se, então, momentos de reflexão, para pensar e repensar a prática docente no 

ensino de Artes, buscando as relações entre a formação, a teoria e a prática desse ensino nas 

escolas. Conforme já pontuado nos PCNs, “no ensino de Arte no Brasil observa-se um 

enorme descompasso entre as práticas e a produção teórica na área, incluindo a apropriação 

desse conhecimento por uma parcela significativa dos professores. ” (BRASIL, 1998, p. 29), 

entendendo práticas e produção como processo de formação permanente, em construção.  

Guiados por este exercício reflexivo, o texto está organizado em três eixos, a saber, No 

velho trem: formação de professores de Arte no Brasil, a partir da legislação regulatória e 

da legislação, Atravessando o pantanal com outros sujeitos, novos sujeitos em questão e os 

princípios da Educação do Campo e Nos caminhos propositivos   as propostas para 

convergências entre ensino da arte e a formação de professores para atuar na  comunidades 

campesinas. 

 

No velho trem: formação de professores de Arte no Brasil  

 

Ao longo da história da educação no Brasil e a legislação regulatória encontramos os 

direcionamentos importantes para se compreender o processo de formação docente, nossos 

marcos e nossas marcas (Guimarães, 2017) ou nossas fraturas (Buoro, 2017), mudanças 

enquanto atravessamos o pantanal. 

Desde a vinda da Família Real para o Brasil e a primeira formação oficial em arte, na 

Academia Imperial de Belas Artes, de orientação neoclássica, até a concepção do ensino da 

arte como desenvolvimento da expressão e da criatividade surgidos na década de 30 com a 

democratização do Brasil, chamado Escola Nova, inspirado pelo filósofo norte americano 

John Dewey e trazido ao Brasil por Nereu Sampaio e Anísio Teixeira que se contrapõem ao 

modelo tradicional defendendo uma nova concepção de criança e criação.  

Neste campo, em 1948, surgiu o Movimento Escolinha de Arte (MEA), no Rio de 

Janeiro, encabeçados pelos artistas Augusto Rodrigues, Margaret Spencer e Lúcia Valetim.  

2733



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Barbosa (2001) relata que a tendência modernista do ensino da arte, dessacralizou a obra de 

arte através do pensamento acerca das potencialidades e capacidades de produção e expressão 

dos sujeitos, inclusive crianças e crianças com necessidades especiais.  

Em 1971 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5692/71 inclui a 

disciplina de Educação Artística no currículo escolar como “componente auxiliar das demais 

disciplinas”, segundo Barbosa (2017) foi nessa época em que se exigiu a polivalência dos 

professores de arte. Assim, tendo em vista esta obrigatoriedade do ensino de arte na educação 

brasileira surgiram os Cursos Superiores de Educação Artística, estes voltados para uma 

formação polivalente na qual o professor deveria ter noções de teatro, música e artes plásticas, 

além de licenciaturas curtas, criadas em 1973, na tentativa de suprir a necessidade de 

professores na área. 

Com a LDB nº 9.394/96 e as resoluções decorrentes, foram alavancadas reformulações 

das Licenciaturas e criados novos cursos que, pelo menos no currículo prescrito, enfatizam a 

prática e o campo profissional com todas as suas determinações.  

Cabe questionar, particularmente nas Licenciaturas em Artes, em que medida as 

propostas curriculares contemplam a prática social mais ampla e como se referem ao contexto 

profissional, cultural e estético no qual (sobrevivem) e atuam os licenciados já que a tarefa 

essencial dos cursos formadores é promover a inserção efetiva desses profissionais na 

realidade escolar e na prática social tendo em vista outros imperativos que não somente os 

econômicos. 

Uma ideia que aparece com força é a do equilíbrio entre a formação do artista – teoria 

e prática artística, e a do professor – teoria e prática da docência. Teoriza-se sobre a 

necessidade de que as duas áreas não se vejam como antagônicas, mas sim complementares. 

A resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2/2001, sinalizou claramente para o 

enfoque da prática – no exercício da profissão docente - como encaminhadora das questões 

teórico-metodológicas. A proposta de sistematização das Diretrizes Curriculares para o 

Ensino de Artes Visuais prevê Estágios e Atividades Complementares, uma articulação entre 

teoria-prática, em 3 níveis: 1 – instrumento de integração e conhecimento do aluno com a 

realidade social, econômica e do trabalho da sua área/curso; 2 – instrumento de iniciação à 

pesquisa e ao ensino; 3 – instrumento de iniciação profissional.  

2734



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Em decorrência disso, o ensino da arte no Brasil a partir da década de 90 ligado não 

somente as atividades educativas, com conteúdos específicos, mas à cultura estética, trouxe a 

urgência de repensar o pedagógico tanto nos conteúdos teóricos quanto práticos, tanto no 

Bacharelado quanto na Licenciatura. Valendo pensar sobre a formação em múltiplos espaços. 

Não só o saber arte, mas também o saber ser professor de arte, segundo Ferraz e Fusari 

(2001). 

 

Atravessando o pantanal com outros sujeitos 

 

A Educação do Campo, nascida das lutas dos movimentos sociais pelo direito a terra, 

objetiva antes de tudo a valorização e o desenvolvimento do sentimento de pertencimento do 

camponês. Por isso ela não é apena uma educação rural que tem como referência a educação 

urbana, mas sim uma educação por, para e pela terra. Nesse sentido, é importante que a 

formação do educador do campo contemple a formação política, em que o histórico de 

desigualdades e a relação opressores e oprimidos seja estudada. 

O professor do campo ocupa na comunidade um papel fundamental na organização da 

cultura e no fomento à arte. Conforme Giroux (1997) eles têm a tarefa, como intelectuais da 

cultura, de promover a formação e socializar o conhecimento. Esta tarefa é desempenhada 

predominantemente por mulheres. Notadamente, na distribuição do trabalho campesino a 

sociedade, 
Delegou às mulheres a tarefa de educar as gerações mais jovens, sem, 
contudo, dar-lhes as condições para este fim. Muitas são as histórias 
que relatam sobre as difíceis e precárias condições de inserção e 
formação profissional das jovens professoras do campo (SCHÜTZ-
FOERSTE, FOERSTE e MERLER, 2014, p. ) 

 

Cabe a esses profissionais mediar um processo educativo que respeite os saberes locais 

e as matrizes culturais dessas populações. É importante considerar o tempo do campo para 

colocá-lo em sintonia com o tempo do conhecimento. Como nos recorda Miguel Arroyo 

(2009) a escola tem que incorporar o saber, a cultura, o conhecimento socialmente construído, 

entretanto, os currículos das escolas básicas do campo não podem reproduzir o conjunto de 
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saberes da escola da cidade. Não se pode separar o tempo da cultura do tempo de 

conhecimento.   

A Educação do Campo volta-se à formação heterogênea, flexível e participativo. O 

ensino da arte precisa promover práticas participativas e dialógicas. Os Arte/ Educadores do 

Campo valorizam as vivências e diálogos, sem perder de vista a luta pelos direitos dos 

sujeitos por uma vida digna, com respeito e reconhecimento cultural.  É necessário, portanto, 

manter a postura do professor/a crítico reflexivo, que busca um processo de ensino-

aprendizagem contextualizado, investigativo, que pense sobre a própria prática, porque esta 

também é conhecimento. 

Como foco das atividades de arte/educação é importante trabalhar as matrizes culturais 

locais, a arte popular, a produção cultural do sujeito do campo, sem negar, no entanto, o 

direito a conhecer as demais expressões, produções e ações culturais.  

E por fim, adaptando a Proposta Triangular as atividades de arte/ educação do campo 

temos que pensar: 1) conhecer arte por meio da contextualização tanto de obras universais 

quanto  de produções culturais dos sujeitos do campo, 2) analise e leitura da arte considerando 

as múltiplas histórias e 3) fazer arte como prática reflexiva . 

O professor de artes do campo elabora proposta de ensino nas quais as diferentes 

linguagens expressivas se relacionem com o contexto local e ao mesmo tempo global. 

Experiências exitosas de práticas de ensino de artes são relatadas em diferentes estados 

brasileiros. Destacamos o curso de Especialização Artes no Campo, oferecido pela 

Universidade Estadual de Santa Catarina, no qual professores produziram com alunos 

diferentes abordagens da arte em contexto de ensino. Fundamentada em Freire (1977), 

Nogueira(2016 )  propõe diálogo teatral a partir da integração de diferentes linguagens, com a 

codificação, enquanto procedimento teórico metodológico, conforme defende. 
O processo de descodificação exige que se mova da parte para o todo 
e retornando para a parte; do concreto para o abstrato e para o 
concreto de novo, como parte de um fluxo e refluxo constantes. 
Através desse processo, é possível chegar a uma perspectiva crítica 
sobre a realidade concreta, anteriormente percebida como densa e 
impenetrável (NOGUEIRA, 2016, p. 296-297) 
 

Outro exemplo no Estado do Espírito Santo é a Escola de Ensino Fundamental 

Assentamento União de Conceição da Barra surgida a partir da primeira ocupação do ES, em 

2736



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

1985. Dentre alguns projetos da escola estão: “Projeto Arte com vida” e “Projeto Recriarte” 

que trabalha com artes plásticas, teatro e música a partir dos saberes/fazeres de sua 

comunidade.  

Neste sentido, cabe uma breve reflexão acerca das mudanças propostas pela Lei 

13415/17, que diz em seu Parágrafo 8, que os currículos dos cursos de formação docente 

deverão ter como referência a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que para Ensino 

Fundamental, é denominada com linguagem: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, descritas 

ao longo do texto sempre com as iniciais maiúsculas e para Ensino Médio, que aborda os 

conteúdos a partir de áreas de conhecimento (Lei 13415/2017), no eixo I- Linguagens e suas 

tecnologias, que outrora já havia sido pensado sem sucesso. 

Frente a estes desafios, continuamos pensando nos tempos contraditórios que estamos 

vivendo : como/quanto os cursos de licenciatura precisam estar adaptados onde documentos e 

orientações vão se produzindo discursos para legitimar o ensino de arte no contexto escolar, 

assim como diferentes narrativas sobre a docência neste campo.  

 

Nos caminhos propositivos   

 

No geral somos guiados pela pergunta: Como fazer arte? Mas em oposição a esta 

tendência, professores de Artes voltam-se crescentemente à pesquisa de sua própria prática, 

demandando para isso, tempo e recursos. É necessário também aprender a pesquisar, e esse é 

um aprendizado que deve ocorrer durante toda a vida e aprofundar em experiências coletivas 

de investigação durante a graduação, com oportunidade de maior qualificação em pesquisas 

stricto sensu, objetivando refletir sobre prática pedagógica, quando docentes.  

O professor que produz conhecimento pedagógico desempenha um papel mais 

significativo entre seus pares, pois exercita a prática reflexiva e dialógica, segundo Freire ( 

2001 ) e, assim sendo, pode colaborar efetivamente na reflexão e discussão sobre as questões 

que envolvem o ensino da arte, segundo Iavelberg (2005).  Porém nem sempre isso é possível, 

pois os cursos de graduação, em sua maioria, ainda não estão estruturados de maneira a 

provocar a pesquisa, e tampouco as instituições escolares preocupadas em estimular a 

reflexão. 
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A formação dos professores em Arte tem um caráter ímpar de lidar com questões de 

produção, apreciação e reflexão do próprio sujeito, futuro professor e das transposições de 

suas experiências com Arte para a sala de aula.  Além disso, é preciso propiciar ao futuro 

professor conhecer os sujeitos do processo: as crianças e os jovens estudantes e como eles se 

relacionam com o meio social e cultural, entender como estabelecem a comunicação e como 

desenvolvem as linguagens e as expressões, enfim, como aprendem, com a inclusão de 

disciplinas que abordem as questões relativas ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Por formação continuada entende-se formação educacional (pedagógica), formação 

cultural (pessoal), formação em congresso, organizações como Federação de Arte Educadores 

do Brasil (FAEB), ANPAP, ANPED , ANDA, ABRACE e ABEM, em  Seminários, como 

Educação do Campo (UFES), Capixaba sobre o Ensino da Artes (UFES) e CONFAEB. Além 

dos ambientes culturais, segundo Barbosa (2001) “fazer mediação entre o público e a obra é 

ensinar arte, apresentar objetos artísticos específicos e também educar com arte”. Assim, 

ensinar a criar requer maturidade e experiência de criação na área em que se ensina; requer 

generosidade, conhecimento sobre o ensino e sobre aprendizagem, conhecimento em arte e, 

ainda, desejo e entusiasmo com o desenvolvimento do outro. Ensinar a criar é uma prática 

nova.  

 Para Ferraz e Fusari (2001) a formação dos professores de Artes deve ser consistente 

e abarcar também os conhecimentos acerca da metodologia do ensino de Artes: é importante 

que se possa refletir sobre novas metodologias nos cursos de formação inicial e contínua de 

professores de Arte, discutindo se atendem a tais premissas e sugerindo outras.  

Os professores, em sua formação, necessitam de conhecimentos consistentes para 

transpor suas vivências para a sala de aula. Assim, defendemos uma reformulação curricular 

nos cursos de graduação que considere a formação do professor de Artes em dois eixos: 

Artístico e Didático/Pedagógico. Na construção desse conjunto de saberes, a experiência e a 

reflexão crítica sobre a mesma assumem um importante papel na prática docente.  

Esses saberes ampliam-se e adquirem novos significados a partir da reflexão sobre a 

prática, como coloca Paulo Freire ( 2001) em “ Política e Educação  “É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” ou seja, a experiência 

por si só não basta, é preciso a reflexão crítica sobre a prática. 
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A partir dessas análises podemos concluir que a instauração de um ambiente de 

estudo, pesquisa, trabalho coletivo e troca de experiências contribui positivamente para que o 

professor aprimore sua prática docente, desempenhando seu papel junto à sociedade de um 

modo geral e colaborando para a formação de seus alunos.  

A exemplo citamos aqui a urgência em reconhecer nos currículos da formação de 

professores de arte, outros saberes e fazeres, como os das comunidades indígenas de Nova 

Almeida, São Mateus e Aracruz, Tupinikim e Guarani6, assim defendem que a escola deve 

mobilizar conhecimentos tradicional de sua cultura, sem perder de vista a importância e a 

necessidade de se adquirirem novos conhecimentos, busca apoio nos anciãos  como sujeitos 

de memória, sábios.  

Também escolas quilombolas7 da região do Sapê, Norte do Espírito Santo, a educação 

faz frente à importância dos saberes acumulados por estas comunidades. Tal educação visa 

romper com a neutralidade da escola na construção das identidades valendo-se para isso dos 

coletivos da educação, um somatório de conhecimentos e habilidades adquiridos mediante a 

interação plena dos sujeitos legalmente aparada pela Lei 10639/2013, que diz sobre Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira. 

 Assim podemos considerar, então, que as diversas possibilidades de formação 

continuada, incluindo os cursos de formação continuada, pós graduação, graduação e 

encontros de reflexão sobre a prática, possibilitam e provocam reflexões sobre a prática 

docente. Pensar em reformulações curriculares nas licenciaturas, e também na realização de 

cursos de formação continuada para os professores que já estão atuando na docência não é um 

processo de mudança simples, pois envolve a reconstrução do conhecimento sobre a prática 

pedagógica, considerando as características da sociedade tecnológica, marcada pela rapidez 

na produção, circulação e abrangência de informações e da comunicação.  

O curso Especialização na Pedagogia da Terra, da Universidade Federal do Espírito 

Santo acompanhou o processo docente a partir da escrita do memorial da prática pedagógica, 

                                                 
6 A Lei 10721/01 o Plano Nacional de Educação incorporou a educação indígena ao sistema oficial: uma 
educação diferenciada, intercultural e bilingue com e para os povos indígenas Tupinikim e Guarani. Tal projeto 
passa pela formação de educadores indígenas e a EJA nas aldeias. 
7 Constitui-se quilombola um agrupamento de pessoas que se reconhecem com a mesma ascendência étnica que 
passam por inúmeros processos de transformações culturais como formas de adaptação resultante da caminha 
histórica, mas se mantém, se fortalecem e redimensionam as usas redes de solidariedade. 
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com as narrativas e diálogos de professores, apresentados em livro intitulado Cartas de 

Professores do Campo, (CALIARI, FOERSTE E MOREIRA, 2013). O livro constitui-se uma 

coletânea de cartas escrita por professores do curso de Especialização Lato-Sensu -Educação 

do Campo: interculturalidade e campesinato em processos educativos  (2009) – UFES. Nele 

são endereçadas cartas ao senhor Antônio Cicero de Souza (S. Ciço) sujeito das interlocuções 

do Professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão, como o objetivo de defender a escola campesina 

e explorar o gênero textual carta. Este projeto visava reafirmar a importância dos 

conhecimentos elaborados pelos povos do campo e sua aplicação na geração de novos 

conhecimentos com a formação docente fundada na pedagogia da Autonomia 

(FREIRE,2011). A arte e literatura constituíram fundamentos importantes na discussão e nas 

práticas proposta nessa formação continuada de professores do campo. Além do tema da 

formação docente o projeto fomentou estudos sobre memórias e promoveu a expressão 

gráfica, plástica, gestual e sonora acompanhada de pesquisas (SCHÜTZ-FOERSTE, 

VASCONCELLOS, KONTOPODIS e FOERSTE, 2015) 

 

Considerações  

 

 Enquanto atravessamos o pantanal, refletimos no sentido de compreendermos quando 

organizamos narrativamente nossas vivências em um determinado tempo, produzimos nossas 

subjetividades, e contando nossas próprias histórias, damos ao que nos acontece, e nós 

próprios uma identidade no tempo. 

Nos estudos sobre a formação docente, com ênfase sobre a figura do professor, a 

investigação educativa passou a interessar-se pelas autobiografias e narrativas, a partir do 

momento em que estudos perceberam a dimensão pessoal como um fator importante na 

maneira como os professores constroem e desenvolvem seu trabalho.  O conhecimento do 

professor possui um caráter biográfico, produto da interação entre sujeito e contexto no 

decorrer do tempo. E para compreender como acontece a produção da subjetividade docente, 

a partir do que o professor pensa, sente e de como atua, é preciso dar lugar a essa dimensão 

pessoal que estabelece agenciamentos entre as vivências atuais e do passado, que acabam por 

dar outros sentidos a sua atuação como docente. 
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Nosso posicionamento enquanto docente também não se dá de forma inocente, pois, 

dentro das possibilidades que temos, fazemos escolhas, selecionamos o que levar, ou não, 

para o contexto da sala de aula, e todas essas relações acabam definindo o que deve, ou não, 

ser ensinado/aprendido, amparados por questões legais, ou não.  

A LDB, os PCNs e Diretrizes Curriculares são documentos oficiais, produtos de seus 

tempos históricos. Este também incorporam, em maior o menor espaço, as lutas dos 

profissionais da educação e especificamente das artes, que se mobilizaram por diferentes 

formas de participação, reivindicando compromissos do Estado neste processo na 

implementação do ensino de Arte nas escolas, nos diversos contextos e nos diferentes 

segmentos do processo de escolarização dos cidadãos.  

Muitas são as dificuldades enfrentadas quando falamos especificamente em docência 

em artes visuais, desde ao reduzido número de aulas até a falta de material e diante do 

exposto, nos perguntamos como são construídas as subjetividades dos professores de artes 

visuais, quais as formas de desejo, de ação, de relação e criação de estratégias para a docência 

no contexto escolar? Reconhecermos que o processo de constituir-se docente se dá desde as 

experiências que temos na escola enquanto educandos até nossa atuação enquanto professores 

frente aos estudantes. 

No início do século XXI é uma urgência pensarmos o professor como um coletivo, de 

procurarmos compreender a formação de professores dentro da profissão, tendo como base os 

próprios professores. A partir dessas reflexões, compreendemos que a docência em artes 

visuais é construída a partir dessas inúmeras relações sociais que são estabelecidas no 

decorrer dessas vivências e que há inúmeras possibilidades de ser docente” que são 

produzidas a partir desses agenciamentos.  

Assim, constituir-nos arte educadores do campo, nos faz mais ainda impregnados de 

uma construção do saber coletivo, pautado nas heterogeneidades, na equidade e no respeito às 

diferentes comunidades envolvidas. 

. 

REFERÊNCIAS 
ARROYO Miguel Gonzáles; CALDART, Roseli Salte; Molina, Monica Castagna: Por uma 
educação do campo. 3ª ed. Petrópolis/ Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

2741



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais. 
São Paulo: Cortez, 2001. 
BUORO, Anamelia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. São 
Paulo: Corte, 2002. 
CALIARI, Rogério; FOERSTE, Erineu; MOREIRA, Rachel (Org). Cartas de professores do 
campo. Vitória: EDUFES, 2013. 
FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo e FUSARI, Maria Felismina de Rezende. Arte na 
Educação Escolar. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
FOERSTE, Erineu. Pedagogia da Terra: um estudo sobrea formação superior de professores 
do MST. ANPED, GT, Formação de professores 08, 2004.Disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt08/t084.pdf. 
FREIRE, Paulo. Política e Educação.: ensaios /Paulo Freire – 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
(Coleção Questões de nossa época; v.23) 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed., São 
Paulo: Paz e Terra, 2011.  
IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de professores. 
Porto Alegre: Artmed, 2008 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar, 2016 Brasília: MEC, 2016. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_est
atisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf. Acessado em agosto 2017. 
MARTINS, Mirian Celeste e PICOSQUE, Gisa, GUERRA , Maria Teresa . Didática do 
Ensino da Arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer a arte. São Paulo: FTD, 1998. 
MARTINS, Mirian Celeste e PICOSQUE, Gisa, GUERRA , Maria Teresa. Mediação cultural 
para professores andarilhos na cultura.  Rio de Janeiro: Instituto Sangari, 2008 
NOGUEIRA M. P. ,Um diálogo Teatral com Escolas de Assentamento. In.:NOGUEIRA, 
M. P. e FRANZONI T. M.org) Arte no campo: perspectivas políticas e desafios. 1ed.. São 
Paulo: Outras Expressões, 2016. 
PILLAR, Analice (org). A educação do olhar. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
READ, Hebert. A Educação Pela Arte - Col. Mundo da Arte - 2ª Ed. São Paulo: Martins 
Fontes: 2013 
SCHÜTZ-FOERSTE, Gerda Margit; FOERSTE, Erineu; MERLER, Alberto. Memórias e 
imagens da formação do professor do campo no Brasil. Los recuerdos y las imágenes de la 
formación de los profesores en el Brasil rural. In: Revista Visioni LatinoAmericane, 2014 no. 
11 p. 7-22. Issn 2035-6633.                                                                                  
SCHÜTZ-FOERSTE, Gerda Margit, VASCONCELLOS,  Vera Maria Ramos de, 
KONTOPODIS, Michalis, FOERSTE, Erineu, Sem Terrinha: mediações na formação 
identitária da criança do Movimento Sem Terra. In: FOERSTE, Erineu [et al.]. Educação do 
Campo e Infâncias. 1. ed. Curitiba, PR: CRV, 2015. 
 

 

2742



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Edilaine Isabel Ferreira Aquino (Dila) – Especialista em Arte Educação/ Professora e Orientadora de Ensino 
de Arte da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos/SP 

 

PROFESSOR ARTISTA 
 

Edilaine Isabel Ferreira Aquino  

Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos-SP 

 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT3 
 

Resumo 

Esse artigo trata do percurso inicial de caráter de formação continuada de professores de arte sobre 

processos criativos, reflexão a partir da própria criação e suas experiências, tendo como oportunidade o 

momento de criação pessoal em hora de trabalho coletivo – (HTC). O ponto de partida é a 

disponibilidade de momentos para criação artística na linguagem e modalidade na qual o 

docente tem domínio e/ou interesse. A problematização surgiu ao perceber o sofrimento dos 

professores de arte que também são artistas, e estão amortecidos em meio as exigências 

escolares. O estudo procura fazer uma ligação com o contexto histórico da arte educação no 

Brasil, com ênfase no fazer artístico do professor, buscando valoriza-lo enquanto artista local, 

e utilizando suas próprias obras como meio de apreciação/nutrição estética, mediação cultural 

e contextualização para os demais professores da rede e ensino de arte na sala de aula.  

É uma ação em processo, com interesse de relatar a vivência na formação continuada de 

professores de arte da Secretaria de Educação de Cidadania de São José dos Campos. A 

proposta tem e como base o pensamento de autores que discorrem sobre experiência/sentido, vivências 

e produção pessoal do professor. O presente trabalho antecipa os possíveis desdobramentos 

pedagógicos, suas etapas seguintes, que, sucessivamente, acontecerão em eventos futuros. 

Palavras-chave: experiência; processo; formação. 

 

Introdução 

O presente artigo trata-se de um percurso inicial de estudo em caráter de formação 

continuada, tendo como foco processos criativos dos professores de Arte da Secretária de 

Educação e Cidadania de São José dos Campos-SP, sob orientação da própria autora, que exerce 
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a função de Orientadora de Ensino de Arte. O ponto de partida é a disponibilidade de momentos 

para criação artística da linguagem e modalidade na qual o docente tem domínio e/ou interesse, 

e ainda propiciar a possível retomada da essência artística do professor de arte enquanto artista, 

uma vez que, devido à realidade da sala de aula, essa essência pode ser amortecida.  

A proposta inicial foi projetada para acontecer em dois momentos distintos, sendo o 

primeiro momento oportunizar tempo de trabalho coletivo para professores de arte que tem uma 

prática artista anterior e/ou paralela a atuação docente. Já no segundo momento seria a partilha 

dos processos vivenciados aos demais professores de arte da rede procedentes de formações 

com pouco ou quase nenhum contato com a prática de produção artística a viver essa 

experiência. Consideramos a realização dos estudos nos eixos a apreciação, produção e 

contextualização, conceitos presentes na abordagem triangular propostos por Ana Mae 

Barbosa. Dessa maneira surge, um grupo de professores de arte que inicia coletivamente em 

horário de trabalho, paralela à atividade docente, processos de experimentações artísticas, 

reflexões sobre os contextos individuais e biográficos. 

Esses estudos têm como mote a ampliação e aproximação da experiência artística aos 

professores de arte. Para Rejane Coutinho, as vivências e experiências a partir do contato com 

a arte são essenciais, expressa a importância de vivências no sentido retrospectivo, trazendo os 

contextos e situações que o meio oferece como capitais para viver em profundidade as 

experiências. Sinaliza ainda que “ter uma experiência é uma ação reflexiva do sujeito no mundo 

que se situa no próprio ato da experimentação quando no efeito de experimentar-se.” (2004, 

p.153). 

O incômodo surgiu ao perceber o sofrimento dos professores de arte que também são 

artistas e estão domados em meio as demandas escolares. Como diz (MARTINS & PICOSQUE, 

2012, p.123) “ Se não tomarmos cuidados somos engolidos por aquele mundo cotidiano da 

escola, conduzidos pelas exigências impessoais”. Outra questão é o distanciamento entre aquilo 

que é proposto na sala de aula e o mundo da arte. E ainda o fato do professor que é artista não 

ser reconhecido como artista, somente como docente. 

A fundamentação teórica que balizará o processo criativo do educador – a vivência do 

fazer —sobre vivências e experiências a partir do contato com a arte proposto por Rejane 

Coutinho, repertoriados pela concepção do Filósofo John Dewey: “[...] tanto o sujeito quanto o 
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objeto da ação se modificam no decurso da experiência. ” E também as provocações de Isabel 

Marques e Fábio Brasil no livro Arte em questões (2014). 

A pesquisa-ação está em processo inicial, possui caráter interpretativo e tem interesse 

de relatar a prática atual na formação continuada de professores de arte da Secretaria de 

Educação de Cidadania de São José dos Campos. A pesquisa antecipa os possíveis 

desdobramentos pedagógicos, suas etapas seguintes, que, sucessivamente, acontecerão em 

eventos futuros. 

 

Professor artista 

O XIV Festival de Inverno de Campos de Jordão de 1983 foi um marco na história da 

arte educação no Brasil, essa edição do evento foi dedicada aos professores de “Educação 

Artística” da rede pública de ensino. Esse evento lançou as bases para a abordagem triangular 

que propunham conectar análise da obra de arte com história e o trabalho prático por parte dos 

professores. Um exemplo da produção artística realizada no evento foi a atividade realizada por 

um grupo de professores no Preventório Santa Clara, local transformado em alojamento para 

os professores participantes. Um grupo de professores criou uma intervenção no prédio usando 

pedaços de tecidos coloridos. (BREDALIOLLI in BARBOSA, 2010) 

Os desdobramentos da experiência vivido no XIV Festival de Inverno de Campos do 

Jordão aconteceram no Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC/USP) a partir de 1987, 

que também propunha além da crítica e contextualização o fazer artístico. (BARBASA, 2012) 

Como testemunha a história a produção artística por parte dos professores sempre esteve 

presente mesmo que em lugares determinados na vida do professor de arte. Sendo assim, deseja-

se evidenciar a importância da prática artística também para quem ensina arte.  

A proposta de formação continuada aqui relatada está relacionada com os fatos narrados, 

professores de arte permitiram-se degustar no espaço de formação continuada em relação ao 

seu processo pessoal de criação artística. Essa ação vem oportunizar aos professores artistas 

que estão atualmente sem produzir suas próprias obras, por algum motivo, possam voltar à 

atuação outrora vivida em seu contato com a arte, transformando suas produções em processos 

educativos para na sala de aula. 
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Diante de algumas histórias de vida e contatos artísticos de cada professor, relatos de 

encontros com a arte, e também, o quadro da não sobrevivência dependente apenas de produção 

artística, o artista se vê diante da realidade escolar adormecendo sua faceta criadora. Mesmo 

assim, vemos uns professores apaixonados pela arte e com bom intento de disseminar a beleza 

a qual um dia os encantou; outros entristecidos com o cenário educativo; alguns ainda, atuando 

como arautos da “salvação do mundo” através da educação pela arte. Esses são cenários 

positivos diante da realidade da educação brasileira, onde a disciplina de arte não é relevante 

na perspectiva social, no que se refere de fato à aprendizagem; mesmo estando no campo das 

linguagens e códigos, não é concretamente validada.  

As poucas e sucintas imagens descritas acima não são atraentes, sendo assim, como 

provocar o professor de arte paixão pelas ações ensino e aprendizagem? Ou ajudá-lo a 

reencontrar a alegria e significação na construção do conhecimento social diante das “amarras” 

curriculares? Sujeito esse, professor de arte, muitas vezes artista que, em sua essência, sempre 

gozou de liberdade no campo criador e no campo estético educativo.  

Trata-se de uma tentativa de fazê-lo conceber suas próprias criações e pensar sobre elas, 

para isso ofertar institucionalmente o tempo da liberdade e produção, sendo uma proposição 

para convidá-lo a adentrar a área do prazer na arte, retomando a prática da percepção criativa, 

a comunicação do simbólico e a criação de novos textos em arte (MARQUES,2014). 

Foi lançado um convite de inscrição aos professores que tivessem interesse em vivenciar 

o tempo criação individual e/ou coletiva, na linguagem e modalidade de aptidão, utilizando o 

horário destinado à formação continuada, chamado de Hora de Trabalho Coletivo – (HTC). 

Oitenta professores participam das formações em HTC; destes, quinze professores aderiram, 

enviando suas práticas nas áreas: um professor na linguagem musical, um em teatro, duas 

professoras na área de dança e os demais nas artes visuais. Esses horários de HTC acontecem 

em dois períodos, manhã e tarde, às terças e quintas-feiras, em local próprio para formação do 

professor (Centro de Formação do Educador – CEFE). 

 No primeiro encontro com o grupo, foi partilhado o objetivo da proposta em vivenciar 

processo criativo individual e/ou coletivo durante o HTC e também a oportunidade de realizar 

no mês de outubro, ainda este ano (2017), uma exposição com as obras do referido grupo, no 

espaço do CEFE — Hall Olivo Gomes, local onde acontecem outras grandes exposições e 
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formações dos educadores da Secretaria de Educação e também de outras redes, reconhecido 

como um dos melhores espaços da cidade para exposições e eventos diversos. Por que como 

diz (COUTINHO,2012) “É preciso que o trabalho do professor de arte não fique isolado entre 

as paredes da escola”. No mesmo sentido, (MARQUES, 2014) expõe com clareza: “É vital que 

o professor de Arte torne-se um professor/artista, um artista/docente, e não um mero pensador 

de técnicas ou informações, um reprodutor de sequências ingênuas. ” 

Na mesma data, foi definido o nome do grupo – EducAR-TE, com a missão artística e 

educacional. A intenção não é apenas criar para a exposição, e sim a produção de obras autorais, 

que possam servir para fins de estudos pessoais no campo de processo criativo, dentro do tempo 

de formação continuada e, consequentemente, elaborar material pedagógico, cadernos com 

possibilidades de processos criativos para os estudantes e demais colegas professores de arte. 

Faz parte do grupo professores de arte efetivos e contratados temporariamente. Apenas 

dois professores desse grupo escolheram produzir suas obras fora do horário de trabalho. Foi 

criado um grupo utilizando o recurso tecnológico (WhatsApp) para diálogos em outros horários. 

Com essa ferramenta, foi possível manter o contato com os dois participantes que optaram em 

produzir em outro espaço e em outros momentos. A definição do nome do grupo e também do 

nome da exposição foi feita via WhatsApp, em partilha de ideias e votação. EducAR-TE foi a 

opção indicada pela maioria, pois favorece a compreensão do perfil dos artistas atuantes e a 

concepção do grupo. A escolha do nome para exposição deste ano foi “Pitaccium” – palavra 

originária do latim, que significa “ticket”; cada artista oferece um “pedaço” um ticket de seu 

mundo reflexivo ao espectador. 

O grupo EducAR-TE viverá o amadorismo da curadoria coletiva, ciente do dever de 

pensar na estética da exposição do grupo e não apenas em interesses individuais, fato desafiador 

para tantos artistas escondidos entre tantas salas de aulas de nossas escolas. A equipe de 

produção é reduzida a uma pessoa, que tem a função de buscar recursos para expografia, pintura 

das paredes, reparos, iluminação e organização geral e também a preparação do vernissage, 

com agendamento previsto para 10 de outubro às 19h, no espaço do CEFE São José dos 

Campos-SP. 

E retomando a cena do processo criativo do professor, é perceptível o desejo e o prazer 

nessa formação docente. Com rostos iluminados, ideias e encantamento são vividos, um novo 

2747



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

clima é instaurado no espaço do educador. Cada artista com seu tom e poética faz brotar 

riquezas em formas de cores, sons e movimentos. “Outros cantos ressoam, novas portas se 

abrem”. (LARROSA,2016). 

 

Fig.1. Docente em processo de criação 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Fig. 2. Docente em processo de criação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

O segundo momento do projeto, tem como objetivo a disseminação dos saberes 

construídos anteriormente. Após a etapa da criação pessoal de sua obra, o professor enquanto 

artista se abrirá para um novo olhar acerca do processo de ensino e aprendizagem. Alguns dos 

professores criam suas obras e disponibilizam-nas como nutrições estéticas para sala de aula. 

 Tudo isso poderá propiciar um encontro do professor com sua própria obra e consigo 

mesmo, e, a partir dela, a criação de processos pedagógicos. Este é o tempo de repensar as 
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questões curriculares, refletir sobre as estruturas de linguagens postas em sua arte, o contexto 

que o provocou, o que o tocou, o que quis comunicar, como foram suas escolhas estéticas etc. 

E diante dessas e de outras questões, perguntar-se “De que forma poderemos fazer das aulas de 

arte um espaço de atravessamentos? ”; “Como suscitar novos amantes e entendedores da arte e 

do fazer artístico? ”. 

A escrita das proposições, tendo como referência as obras dos professores, está prevista 

para o mês de novembro, durante o decorrer da exposição, que ficará no espaço Hall Olivo 

Gomes até a primeira semana de dezembro de 2017. Essa atividade se traduz em possibilidades, 

situações de aprendizagens para auxiliar novas criações relacionadas às estruturas de linguagens 

aos demais professores de arte da rede. 

Após o vernissage, a exposição estará aberta para receber alunos e público de modo 

geral. Aqueles que realizarem agendamento, terão disponível a monitoria, com possibilidade de 

vivenciarem oficina relacionada com a temática ou com a modalidade exposta. Nesse período, 

favorecemos um outro aspecto importante para o desenvolvimento dos estudantes: a mediação 

cultural [se coloca] entre a produção artística e o fruidor, buscando a fruição-ação ou efeito de 

fruir: gozo, posse usufruto. (MATINS & PICOSQUE, 2012, p.25). Em especial essa exposição, 

onde o aluno terá a oportunidade de nutrir-se da obra do artista local, que poderá ser o seu 

professor, fato que soa como algo especial, uma vez que estão habituados apreciarem obras de 

artistas distantes da sua realidade. Para essa atividade utilizamos o termo como “Expedição 

cultural”, conforme propõem (MARTINS & PICOSQUE, 2012) 

Está previsto para 2018 e em atendimento aos estudantes, que talvez não consigam 

realizar a visita à exposição, a “Pitaccium   exposição itinerante” para as escolas da Rede. Nessa 

etapa, os cadernos com as proposições já estarão elaborados. E diante disso, a chegada da 

exposição na escola fará todo o sentido, pois também constará no plano de ensino anual dos 

professores que tiverem como objetivo esse trabalho. Podemos considerar essa ação uma 

tentativa de provocar “atravessamentos” (LARROSA,2014) estudantis – tocá-los com a arte. 

Paralelamente aos atravessamentos estudantis, o projeto será proposto aos demais 

professores de arte, que não se inscreveram na primeira ação das trocas e vivências dos 

professores artistas. Os momentos de formação serão disponibilizados para que os docentes 

partilhem seus processos de criação, de maneira que adotem um colega arte educador para, 
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juntamente com ele, viver a experiência da produção.  A escolha será livre, o docente elaborará 

sua agenda de formação para experimentar os processos criativos nas modalidades ofertadas. 

Com essa ação pretende-se criar um tempo para, conforme Larrosa:  
A  experiência, a possibilidade de que  algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer 
parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 
os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
(LARROSA, 2014, P.25) 

 

O desejo é preparar um território para que novos movimentos sejam produzidos, outras 

cenas criadas, novas organizações sonoras sejam experienciadas. Para que outras formas, cores 

em nuances inexistentes possam ser concebidas e, nesse andamento, outros atravessamentos em 

vidas possam acontecer. 

 

Considerações  

No início do artigo, foi indicado a escolha feito pelo estudo de processos criativos do 

docente para formação continuada dos professores de arte da Secretaria de Educação e 

Cidadania de São José dos Campos, que está em andamento.  

A ideia aqui apresentada é proporcionar o tempo e espaço para que o professor de arte 

possa vivenciar a experiência artística como prioridade, para impregnar de sentidos a ação 

docente (MARQUES,2014). Essa proposta está de acordo com a ação realizada no citado XIV 

Festival de Inverno de Campos do Jordão em 1983 pelos professores de “Educação Artística” 

e nas atividades de mediação do MAC/USP, quando foi coordenado por Ana Mae Barbosa. 

O desejo que move a escolha do percurso explicitado no artigo é preparar um território 

para que o professor de arte viva momentos de criações próprias, como expõem 

(MARQUES,2014, p. 54) “é importantíssimo que o professor assuma também, sem susto ou 

medo, sua função de artista, de produtor, de pesquisador e de apreciador/leitor de arte”, e 

também seja valorizado enquanto artista local e docente. E que suas obras possam favorecer a 

nutrição estéticas dos alunos e demais professores de arte. Contribuindo assim, para partilha de 

novos encontros e contatos com a arte, construindo uma rede de saberes articulando as 
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linguagens e modalidades artísticas. Amenizando o problema explicitado por (COUTINHO, 

2012) sobre “o distanciamento hierárquico entre quem faz Arte, o artista e quem ensina Arte”. 
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PROFESSOR, VOCÊ JÁ CHEGOU À SUA AULA? 
O EXERCÍCIO DA ARTE DE PESQUISAR A SI MESMO 

 
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian1 - UFMS 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

 
Resumo 
O presente artigo propõe reflexões em torno da formação de professores a partir do autoconhecimento, 
do cuidado e da arte na educação. São inquietações advindas, prioritariamente, do trabalho com as 
disciplinas de Estágio Obrigatório e Práticas de Ensino na Licenciatura em Artes Visuais. Pergunto-
me, a cada experiência de minha prática docente como estimular os acadêmicos a permanecer no 
processo de formação docente, diante de um cenário tão “desmotivador”, “desapaixonado” e carente 
de “desejo” por essa escolha profissional. O questionamento no título – Professor, você já chegou à 
sua aula? – tem o objetivo de destacar a importância do autoconhecimento para pensarmos essa 
questão no processo de formação de professores. Foca-se mais, ou somente, nos conteúdos ministrados 
e, muito pouco ou nada, no exercício de se pesquisar a si mesmo em relação à profissão. Esse 
professor que pesquisa a si mesmo é um professor que se olha, que se autoconhece, que se autocultiva 
e se autocuida; é um professor que está sempre presente no seu fazer pedagógico. Outra dimensão 
importante, e que permeia os contornos do autoconhecimento e das preocupações pedagógicas, é a do 
Cuidado, entendido aqui como tudo aquilo que dá sustentabilidade à nossa existência, ou seja, a nós 
mesmos, aos outros, à Humanidade, à Terra, ao Cosmo. Por isso, a urgência de uma pedagogia do 
cuidado, que ainda está longe de uma consciência coletiva. E, por último, refletimos sobre uma poética 
para o fazer pedagógico do professor que pesquisa a si mesmo, uma vez que a poética se configura 
como objeto de reflexão da estética e, por consequência, da arte. Esse conceito acende uma luz de 
alerta dentro de nós, nos despertando para o sentido profundo de nossas vidas. E, é esse despertar que 
precisamos ampliar para a educação. 
Palavras-chave: Autoconhecimento; Arte; Educação. 
 
In-traduções (internas) 

As dificuldades que vivencio na sala de aula, em geral, não são mais 
do que as convoluções da minha vida interior. Vista por esse ângulo, 

a prática docente coloca um espelho diante da alma. Se eu quiser 
olhar para esse espelho sem sair correndo do que vejo, tenho uma 
chance de adquirir autoconhecimento – conhecer a mim mesmo é 

tão essencial à boa prática docente quanto conhecer aos meus 
alunos e à minha matéria. 

Parker J. Palmer 
 

Ser professora formadora de professores, poderíamos dizer que, na melhor das 

hipóteses, não é uma tarefa simples; solicita reflexão permanente, exige compromisso firmado 

                                                 
1 Mestre em Educação pela UFMS. Professora adjunta no curso de Artes Visuais Licenciatura da Faculdade de 
Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Coordenadora do Polo 
Arte na Escola/UFMS. Membro do Grupo Núcleo de Investigação de Fenomenologia em Artes – 
NINFA/UFMS. E-mail: celene.nessimian@hotmail.com 
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com o crescimento do outro e, uma das tarefas mais difíceis, requer um olhar sensível e 

perene para dentro de si mesmo. Um olhar de água translúcida que capta o profundo e, ao se 

encontrar, encontra também ao outro. Não é uma prática fácil, eu sei! Mas, depois de 25 anos 

nesse caminhar, vejo o autoconhecimento como um requisito essencial para pensarmos essa 

questão.  

Em minha prática docente, pergunto-me a cada experiência: como estimular esse 

acadêmico a permanecer no processo de formação docente, diante de um cenário tão 

“desmotivador”, “desapaixonado” e carente de “desejo” por essa escolha profissional? Um 

caminho para essa questão, certamente, também trilha por meus contornos internos e 

subjetivos, onde busco minhas respostas. 

Ministrando as disciplinas de Práticas de Ensino, Estágios Obrigatórios e Trabalho 

de Conclusão de Curso no Curso de Artes Visuais - Licenciatura, fui sempre acompanhada 

pela paisagem desoladora da educação brasileira e, mais especificamente, da educação em 

arte.  

Nesse sentido, trago algumas reflexões, a partir de minhas vivências como 

orientadora das disciplinas de Estágios Obrigatórios de Artes Visuais, na perspectiva do 

autoconhecimento, do cuidado a si mesmo e ao outro e da dimensão da arte como forma de 

ensinar.  

 

O autoconhecimento como saber 
Eu não sou eu. 
                        Sou este 
que caminha ao meu lado sem eu vê-lo; 
que, por vezes, vou visitar, 
e que, às vezes, esqueço. 
O que cala, sereno, quando falo, 
o que perdoa, doce, quando odeio, 
o que passeia por onde estou ausente, 
o que estará de pé quando eu estiver morrendo. 

Juan Ramón Jiménez 
 

Esse é um tema que venho percorrendo desde o Mestrado em Educação, quando 

iniciei uma reflexão em torno da formação de professores e, mais especificamente, em relação 
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à subjetividade desta formação, abordando as dimensões do desejo, do prazer e da sedução na 

educação, bem como a da arte de educar.  

Hoje, diante dos relatos orais nos Seminários de Avaliação dos Estágios 

Obrigatórios, bem como dos Relatórios de Estágio, percebo a relevância de projetarmos luz 

sobre o ser professor, ou seja, sua formação, com destaque para o exercício permanente de 

investigação de si mesmo neste contexto. Desse ponto de vista, venho questionando, até que 

ponto, no processo de formação de nossos licenciados, focamos mais, ou somente nos 

conteúdos a serem apreendidos e, muito pouco ou quase nada, no exercício de pesquisar a si 

mesmos em relação à prática da profissão. 

Esse professor que pesquisa a si mesmo é um professor que se olha, que se 

autoconhece, que se autocultiva e se autocuida; é um professor que está sempre presente no 

seu fazer pedagógico. 

Palmer (2012, p. 21) usa de uma metáfora para apresentar essa questão: 
 

Ouvi dizer que na formação de terapeutas, que envolve muita técnica prática, há um 
ditado: “Técnica é o que se usa até o terapeuta chegar”. Bons métodos podem ajudar 
um terapeuta a percorrer os caminhos que conduzam ao dilema do paciente, mas 
uma boa terapia não começa até que o terapeuta da vida real se reúna à vida real 
dele. 
A técnica é o que os professores usam até o verdadeiro professor chegar. 

 
E como fazer chegar um professor que, muitas vezes, ainda não se mostrou e que está 

soterrado em meio a uma série de dúvidas, medos e angústias? 

Na verdade, muito se pesquisa e se fala na formação de professores, mas pouco se 

evidencia aspectos que levem ao autoconhecimento nesse processo. Percebo, por minha 

experiência em sala de aula, que não há um olhar para essa dimensão nos processos de 

formação. Há um investimento em práticas atualizadas para a sala de aula, em conteúdos 

diversificados, em ampliação de ações políticas e culturais, mas muito pouco naquilo que 

trabalha com os aspectos da subjetividade dessa formação. 

O professor ser capaz de trabalhar com “marcas pessoais” e “atos de autoria” em sala 

de aula, construindo, com os alunos, uma “consciência de si como alguém capaz de 

aprender”, como sinaliza Iavelberg (2003, p. 10), é muito difícil. Ele, normalmente, fica muito 

fragilizado pelo pouco exercício que tem em sua formação para a ampliação da sua própria 

consciência de educador. Ampliar a consciência para que se seja parte de um todo, não é 
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habitual durante a formação acadêmica. Por isso, é tão comum ouvirmos, nos Seminários de 

Avaliação das aulas de Estágios Obrigatórios, relatos tão pouco edificantes sobre a atuação de 

ex-acadêmicos nas salas de aula da educação básica que, em pouco tempo no exercício da 

docência, refletem automatismos e um profundo enfraquecimento e esgotamento, 

sucumbindo-se diante da complexidade das questões do sistema educacional. 

Sabemos que a formação educacional é ampla e envolve múltiplas atuações e 

saberes. Contudo, que saberes sobre si mesmos oportunizamos ou construímos com nossos 

acadêmicos, como professores formadores em nossas licenciaturas? Iavelberg (2003, p. 53) 

aponta, subliminarmente, para isso, quando coloca que “os cursos de formação podem 

reorientar a consciência dos educadores sobre si mesmos, como agentes do processo 

educativo, autônomos, questionadores e criadores de propostas pedagógicas”. Ou Meira e 

Pillotto (2010, p. 109), quando afirmam que é preciso “aprender a olhar-se para olhar o 

outro”. 

É importante compreendermos também que, nesse processo, não nos deparamos 

somente com o conhecido, mas igualmente com o desconhecido. Como apresenta Jean-Yves 

Leloup (2015, p. 27), quando fala de Sócrates e da Academia de Platão, “conhecer-se a si 

mesmo é descobrir o desconhecido que está em nós e no outro”. Isso amplia o 

autoconhecimento para além daquilo que conhecemos em nós ou no outro, uma vez que 

seremos sempre mais do que aquilo que podemos conhecer. Segundo ele, “essa é uma 

condição para que possamos viver bem juntos”, pois como conhecimento será sempre 

inesgotável. 

Portanto, esse deve ser um movimento permanente em nossa prática docente, uma 

vez que métodos e técnicas aprendidas pouco ou nada bastam diante dos desafios que nos 

chegam atualmente no dia-a-dia da sala de aula. Como nos indica Palmer (2012, p. 26), ao 

estar diante dos alunos, “domino apenas um recurso – minha identidade, minha 

individualidade, minha noção desse “eu” que ensina, sem o qual não tenho noção do “tu” que 

aprende”. 

Segundo o autor, em sua experiência de mais de três décadas como professor, a 

capacidade que tem de estabelecer uma maior conexão com os alunos e deles com a matéria 

que ensina, se dá bem menos pelos métodos e técnicas que usa do que da confiança e 
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conhecimento de sua personalidade; ou seja, do desejo de “torná-la disponível e vulnerável ao 

serviço do ensino” (PALMER, 2012, P. 26). O que subsidia a sua afirmação, em parte, vem 

de um pedido aos alunos, que ele já realizava há vários anos, para falarem sobre bons 

professores. A característica que as histórias apresentadas por eles tinham em comum não se 

encontrava nos aspectos voltados a técnicas semelhantes e, sim, ao trabalho dos bons 

professores estar “impregnado de um forte senso de identidade pessoal” (p. 26). As respostas 

dos alunos denotavam esse sentido ao dizerem: quando dá aula, a professora está de corpo e 

alma; o professor tem tanto entusiasmo pela matéria; dá para ver que isso é a vida do 

professor. Um ponto de vista interessante foi o de uma aluna que teve dificuldade em 

descrever os bons professores por serem muito diferentes entre si, ao contrário dos maus, por 

serem todos iguais: “suas falas flutuam em algum lugar diante deles, como diálogos de uma 

tirinha em um balão de texto” (p. 27). 

Pelas falas dos alunos, podemos perceber a distância que um mau professor tem das 

matérias que ensina, o que, por consequência, acaba o distanciando também dos alunos. Ao 

contrário dos bons professores, que desenvolvem a capacidade de estabelecer conexões entre 

o que ensina, ele mesmo e os alunos; ensinando os alunos a criar uma trama entre si próprios 

e a vida. 

Evidencia, ainda, que as conexões que os bons professores instituem “não se 

realizam em seus métodos, mas sim em seus corações – coração no seu sentido antigo, o 

lugar onde o intelecto, a emoção e o espírito convergirão na individualidade humana” (p. 27). 

E, é assim que ele demarca que, para ensinar, é preciso coragem, coragem de manter o 

coração sempre aberto aos entrelaçamentos entre o professor, o aluno, a matéria e a vida, que 

o ensino requer. 

Nesse sentido, o despertar para si mesmo é um ato de coragem, pois é um convite a 

educar despertando o ser humano para a produção de sentido para a sua própria vida. E como 

saber fazer isso, sem se voltar para dentro de si mesmo e desbravar o desconhecido? Isso é a 

vida humana, que nunca vai estar totalmente pensada; é um mistério constante, repleto de 

enigmas a serem respondidos, que dormimos e acordamos com eles... desenvolver isso em 

nós é o que poderá nos levar à sabedoria. 
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A inteireza do Cuidado 
Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu 

começarei a ser feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta 
e agitada: descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a 

qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu 
coração... É preciso que haja um ritual. 

Antoine de Saint Exupéry 
 

A partir da paisagem caótica que delineamos inicialmente de como está hoje a 

educação, uma dimensão importante, e que permeia os contornos do autoconhecimento e das 

preocupações pedagógicas, é a do Cuidado.  

Entendido, aqui, como tudo aquilo que dá sustentabilidade à nossa existência, ou 

seja, que dá sustentabilidade a nós mesmos, aos outros, à Humanidade, à Terra, ao Cosmo, 

poderíamos perguntar: esta dimensão do cuidado não está totalmente voltada à educação? Ela 

não deveria interessar diretamente ao campo pedagógico? 

Na passagem da epígrafe acima, o Pequeno Príncipe conversa com a raposa e 

pergunta-lhe o sentido de cativar. E a raposa, só depois de cativada, lhe conta seu segredo: “só 

se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”. Depois do principezinho repetir 

para não se esquecer, a raposa acrescentou: “Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a 

fez tão importante”. E, após o principezinho também repetir o outro ensinamento, a raposa 

completou: “Os homens esqueceram essa verdade – Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa...” (SAINT-

EXUPÉRY, 2015, p. 46). E mais uma vez ele repetiu, pois não podia se esquecer também 

disso. 

Saint-Exupéry (2015), de uma forma poeticamente sensível, nos fala do 

autoconhecimento, do cuidado e do processo de educar pautado nessas dimensões; e todas 

elas permeadas pelo fio da responsabilidade.  

Se olharmos para as condições atuais de que já salientamos na educação, podemos 

vislumbrar essas dimensões? No contexto escolar, buscamos o sentido de cativar ou apenas 

“fazemos a nossa parte”, como ouvimos de muitos educadores? Minha aula é um ritual, ou 

seja, um espaço “sagrado” de ensino e aprendizagem ou “um campo de batalha, em que 

matamos um leão por dia”? – expressão também bastante comum expressa nos Relatórios de 

Estágio e que nos revela sobre a exaustão que perpassa a maioria dos professores. 
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Desse modo, até que ponto nos responsabilizamos efetivamente em educar? Até que 

ponto nos responsabilizamos pelos alunos que cativamos ou os deixamos à deriva, ensinando-

lhes apenas um apanhado de conteúdos referentes à nossa matéria – e, ainda, como se ela 

fosse a mais importante do mundo? Até que ponto ministramos uma aula que faz jus à espera 

de nosso aluno, que a aguarda desde uma hora antes, acreditando que esse seja o preço da sua 

felicidade em querer aprender?  

Diante disso, onde ficou o cuidado nos processos educativos? Sabemos cuidar e do 

que cuidar? É preciso “cuidar-se para cuidar”, afirma Crema (2015, p. 14). E, se já sabemos 

que esse cuidar precisa ser responsável, saibamos também que ele precisa ser fraterno, e 

solidarizar-se na partilha com o outro. Pois, Crema (2015, p. 15), nos mostra como orientação 

maior que “já que ninguém ensina ninguém a cuidar e ninguém aprende a cuidar sozinho; 

aprendemos a Arte de Cuidar no Encontro”. É preciso ainda que nos alertemos para “arte de 

um cuidado integral: cuidar da inteireza do ser humano [...], já que é cuidando que seremos 

cuidados” (p. 17). 

O sentido de cuidar como arte também é destacado por Torralba Roselló (2009), 

quando coloca que o exercício de cuidar exige arte, e que transcende a técnica. Esse exercício 

precisa de um conjunto de fatores que se convertem em arte ao integrarem-se à técnica, que 

são a intuição e a sensibilidade. Assim, tem-se a técnica, como uma exigência essencial para 

que haja a criação artística; a intuição, como uma capacidade de leitura para além da realidade 

visível e, a sensibilidade, por sua dimensão estética de perceber a beleza com uma emoção 

especial. A arte de cuidar, então, tem um caráter de criação artística, que se fundamenta numa 

práxis, onde são igualmente essenciais a técnica, a intuição e a sensibilidade.  

Boff (2013, p. 262) expressa a necessidade de uma educação para o cuidado, com 

destaque para o resgate da “razão sensível e cordial”, que completa a “razão intelectual e 

analítica”, tão necessárias para a construção de um olhar solidário e de plenitude para a Terra, 

como algo vivo, de inclusão e respeito a todos os seres que nela habitam, já que tudo está em 

relação e deve estar em comunhão. Chama-nos a atenção para a incorporação dos princípios 

básicos da ecologia, que nos conectam a todos e para o desenvolvimento de uma 

espiritualidade cósmica, uma vez que é ela que nos sensibiliza para todas as mensagens 

dignificantes que recebemos. E, por fim, ele nos fala em “cultivar uma ética do cuidado que 
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perpassa todas as disciplinas e impregna todas as nossas atitudes” (p. 264), uma vez que 

somos os únicos seres portadores de ética e de responsabilidade. Infelizmente, o autor ainda 

pontua que “a urgência dessa pedagogia do cuidado ainda não entrou na consciência coletiva” 

(p. 266).  

 

O exercício de poetizar-se 
Escrevo para mudar olhares. Isso não é ciência. É arte. 

Rubem Alves 
 
A sensibilidade de Rubem Alves (2005, p. 116) nos traz para o universo da arte e 

para o modo singular que ela tem de despertar a nossa consciência e nos fazer experimentar a 

sensibilidade. Certamente, esse caminho também pode nos tornar mais sábios de nós mesmos, 

do mundo e das coisas do mundo. 

Trazer o autoconhecimento e o cuidado para o cenário educacional pode parecer um 

despropósito, mas também ele nos faz enveredar pelos caminhos da arte e, não, pelos 

caminhos da razão; já dizia Manoel de Barros. É terreno fértil de possibilidades reflexivas e 

de conhecimento de si. 

Sendo assim, é pelo caminho da arte que os convido a pensar sobre uma poética para 

o fazer pedagógico do professor, uma vez que a poética se configura como objeto de reflexão 

da estética e, por consequência, da arte. 

É mais comum a ciência ser vista como um veículo de conhecimento do que a arte, 

que normalmente não é vista como tal. É mais raro tratar a arte como expressão ou 

transmissão de conhecimento. Contudo, é necessário compreendermos que a arte, além de 

conhecimento por si só, também pode servir de propagação para outras formas de 

conhecimento humano, por meio dela podemos ampliar nosso entendimento dos valores e da 

experiência humana.  

Ambas contribuem para a nossa compreensão e leitura de mundo, embora, como 

afirma Zamboni (1998, p. 20), de maneira diversa: “a arte não contradiz a ciência, todavia nos 

faz entender certos aspectos que a ciência não consegue fazer”. Um dos aspectos que para a 

arte é fundamental, é a intuição, pois ela também é uma forma de sabedoria. Embora, em arte, 

muitas vezes ela assume “feições de uma auréola de mistério, pela dificuldade de 
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verbalização e de explicações lógicas sobre as formas de obtenção de resultados” 

(ZAMBONI, 1998, p. 28). O importante é ressaltarmos o papel da intuição na apreensão do 

mundo, desempenhado de certa forma também pela ciência, apesar desta estar ligada muito 

mais aos aspectos de precisão, exatidão e dedução, sendo para ela o único modo para se 

alcançar um conhecimento “verdadeiro”.  

Para Pareyson (1989, p. 31), a arte “revela, frequentemente, um sentido das coisas e 

faz com que um particular fale de modo novo e inesperado, ensina uma nova maneira de olhar 

e ver a realidade; e esses olhares são reveladores sobretudo porque são construtivos [...]”. 

Para ele, como também possibilidade de invenção, a arte “é um tal fazer que, enquanto faz, 

inventa o por fazer e o modo de fazer”. [...] é, portanto, um fazer em que o aspecto realizativo 

é particularmente intensificado, unido a um aspecto inventivo”. Ou seja, é uma realização não 

só do fazer, mas completa; é “um acabar, um levar a cumprimento e inteireza, de modo que é 

uma obra absolutamente original e irrepetível” (p. 32).  

A arte, então, ou uma criação artística, desvela “o nosso modo singular de captar e 

poetizar a realidade” (MARTINS et al., 2009, p. 51). Combinando imaginação, percepção, 

repertório cultural e histórico, lemos o mundo e o apresentamos ao nosso modo, mediante 

cores, som, formas, gestos, movimentos...  

Nesse sentido, Martins et al. (2009, p. 51) afirma que a arte é, simultaneamente, 

forma e conteúdo. E que, no processo artístico, “o conteúdo se dá na própria forma e esta, por 

sua vez, é que forma o conteúdo”. E não é necessariamente “o assunto ou o conteúdo que nos 

emociona, mas a forma criada para expressá-lo”. É, então, segundo a autora,  
que a marca pessoal do artista – a sua poética ou a marca coletiva vivida em 
processos colaborativos – se funda”. É essa diferença no modo de produção que 
provoca em nós encantamentos, repulsa, estranhamento, identificação, indiferença, 
reflexão... (MARTINS et al., 2009, p. 51). 
 

Pareyson (1989, p. 21), também, define a poética fazendo um paralelo entre ela e a 

crítica e afirma que ambas são “indispensáveis ao nascimento e à vida da arte”.  

Para o autor, a poética: 
[...]diz respeito à obra por fazer [...]tem a tarefa de regular a produção da arte [...] é 
programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou mesmo implícito no 
próprio exercício da atividade artística; ela traduz em termos normativos e 
operativos um determinado gosto, que, por sua vez, é toda a espiritualidade de uma 
pessoa ou de uma época projetada no campo da arte. (PAREYSON, 1989, P. 21) 
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Quanto à crítica, Pareyson (1989, p. 21) pontua: “[...]diz respeito à obra feita [...]tem 

a tarefa de avaliar a obra de arte [...] é o espelho no qual a obra se reflete: ela pronuncia o seu 

juízo enquanto reconhece o valor da obra, isto é, enquanto repete o juízo com que a obra, 

nascendo, aprovou-se a si mesma”. 

O autor ainda coloca que “uma poética é eficaz somente se adere à espiritualidade do 

artista e traduz seu gosto em termos normativos e operativos, o que explica que uma poética 

está ligada ao seu tempo [...]” (PAREYSON, 1989, p. 26). 

Sendo assim, podemos dizer que a arte, a partir da estética e seus objetos de reflexão, 

está na educação disposta a desvelar seus significados, sem receios de ensinar a “sentir”, de 

adentrar em seus mistérios e a ensinar o professor a se olhar por dentro.  

É a “ensinar a partir de dentro” (p. 17), o que Palmer (2012) também nos convida a 

fazer, uma vez que, segundo ele, “a prática docente coloca um espelho diante da alma” (p. 

18). Como já destacamos anteriormente, se não quisermos correr do que vemos ao mirarmos 

esse espelho, teremos “uma chance de adquirir autoconhecimento” (p. 18), pois é conhecendo 

o nosso espaço interior, que nos sentiremos mais seguros em nossa prática docente e na vida. 

Para ele, boas técnicas e métodos inovadores poderão ajudar os professores nos caminhos de 

um ensino adequado e de qualidade; no entanto, “a técnica é o que os professores usam até o 

verdadeiro professor chegar” (p. 21). Nesta perspectiva, para encontrarmos esse caminho 

precisaremos de profundidade (espiritualidade) e sensibilidade (estética).  

 

In-Conclusões: sempre... 
Quando eu não sei qual é o meu intento, estou perdida. 

Quando eu sei qual é o meu intento, mas não o coloco em prática, estou perdida. 
Quando eu sei qual é o meu intento, eu o coloco em prática, mas ainda me divido 

com aquilo que não é o meu intento, eu estou perdida. 
Mas, quando eu sei qual é o meu intento e o coloco em prática com integridade, 

com entrega, com confiança, então, neste momento, Deus me acha. 
                                              Dulce Magalhães 

 

O autoconhecimento é um caminho que abrimos para além do nosso “pequeno eu”, 

para um “Eu Maior” e pouco conhecido, que mal podemos imaginar suas possibilidades. Não 

é simples, eu sei! É possível que nem demos conta, por isso o exercício... comecemos assim. 

Afinal, o im-possível é o possível dentro de nós. O prefixo “im”, que só lemos como negação 
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ou contrário, tem também o significado de “movimento para dentro”. Neste contexto, 

libertemo-nos das negações das impossibilidades e adentremo-nos no reino de todas as 

possibilidades. 

Trago, então, o desafio da criação de “pontes poéticas” (ALVES, 2005) que nos 

levem para dentro de nós mesmos. A poética, como vimos, está na dimensão da arte, terreno 

do sensível, fecundo e íntimo de nós. Ao ampliarmos nossa consciência para essa dimensão, 

vemos que é muito pouco fértil buscarmos nossas respostas para os dilemas educacionais só 

nos voltando para o externo e para os caminhos da razão.  

No entanto, para isso, precisamos do cuidado, no sentido da descrição alegórica da 

mitologia romana, em que Cuidado é um deus que cria o ser humano e que, por isso, se torna 

eternamente seu cuidador.  Desse modo, o cuidado ocupa um duplo lugar na gênesis do ser 

humano: o de cuidar, uma vez que foi criado por Cuidado, e da ação de cuidar, pois será 

sempre protegido por ele. É nessa perspectiva que devemos situar o espaço pedagógico. 

É importante ressaltar, entretanto, que não estamos falando em prescindir do estudo, 

uma vez que o professor é e sempre será um pesquisador, um espírito voraz de conhecimento. 

Estamos, sim, convidando-o a ser também um pesquisador permanente de si mesmo; não só 

cientificamente, mas poeticamente. Nutrimos, a todo momento, não somente nosso corpo e 

inteligência, mas a nossa capacidade de sentir, de perceber também pelo coração. Como 

afirma Jean-Yves Leloup (2015, p. 38), “não nos falta informação, mas nos falta formação”. 

Olhemos para isso... numa sociedade da informação, estamos mais informando que 

formando? 

Precisamos fazer, Sendo! Fazer aquilo que os outros fazem, sem saber o que se está 

fazendo, só nos leva à normose, que é uma “anomalia da mediocridade, conformada de 

atitudes habituais e patogênicas, suportadas num alienado consenso social” e uma “patologia 

da normalidade” (CREMA, 2010, p. 14 e 16). O normótico é aquela pessoa que só pensa em 

si mesma, que não tem escuta, egocentrada, que não consegue ter a percepção de que tudo 

está ligado a tudo (CREMA, 2010).  

Esse conceito acende uma luz de alerta dentro de nós, nos despertando para o sentido 

profundo de nossas vidas. E, é esse despertar que precisamos ampliar para a educação. 
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Se assim é, sabemos o nosso intento como educadores ou estamos perdidos, como 

Dulce Magalhães, nos chama a refletir? Sabemos quem somos? Como nos completamos? O 

que queremos como professores? Quais as ferramentas que nos permitem melhor caminhar 

por essa estrada? Deixemos de ser “professores distraídos”, como alerta Crema (2010, p. 17). 

Abra-se a si mesmo, professor! Pesquise-se! Torne-se “um caçador de si mesmo” 

(CREMA, 2010, p. 99)! Construa “pontes poéticas” (ALVES, 2005)! Abra “Portais”, pois 

eles são as portas que nos reservam surpresas, criatividade, genialidade, inspiração 

(BONDER, 2011). 

Dê o primeiro passo... 

Afinal, VOCÊ já chegou à sua aula? 
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QUANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS SÃO OS  
MOVIMENTOS DO FUNK, O QUE FAZER?  

Edna Christine Silva 
 
Resumo  
Esse artigo busca refletir sobre a importância dos conhecimentos prévios no componente curricular 
Dança. Estudos recentes, nas mais diversas áreas do conhecimento, ressaltam a importância dos 
conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino aprendizagem escolar, buscando entender 
como esses conhecimentos que precedem àqueles adquiridos na escola podem interferir na 
aprendizagem de novos conteúdos. A reflexão surge a partir da experiência das autoras, docente-artistas, 
que lecionam o componente curricular Dança na Educação Básica, Ensino Fundamental I na Rede 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora. Considera-se que trabalhar com os conhecimentos prévios dos 
alunos significa valorizar e acionar potencialidades. 
Palavras-chave: Dança. Arte. Educação Básica. Conhecimentos Prévios. 

Introdução 

Esse artigo busca refletir sobre a importância dos conhecimentos prévios no componente 

curricular Dança a partir dos seguintes questionamentos:  como articular os conhecimentos que 

os alunos possuem com os conteúdos do componente curricular Dança? e quando esse 

conhecimento que o aluno traz consigo são os movimentos dançados no gênero musical funk? 

Não faz parte dessa reflexão atribuir nenhum juízo de valor para esse gênero musical e 

nem para a sua movimentação característica, assim como, não pretende tecer uma discussão 

sobre o funk.  A discussão surge a partir da experiência das docentes ao perceberem que o 

universo cultural dos alunos é em grande parte influenciado pelos meios de comunicação 

audiovisuais. Nesse contexto, os conhecimentos prévios que possuem em termos de movimento 

de dança, são os movimentos oriundos do gênero musical “funk”.  O encontro inicial dos alunos 

com o professor de dança é frequentemente envolto pela pergunta “professor que música nós 

vamos dançar?”. E quando o professor pergunta qual música gostariam de dançar, a escolha na 

maioria das vezes é o gênero musical “funk”. Ou por vezes a pergunta é direta: “Quando vamos 

dançar funk?”.  

Vale ressaltar que essa situação se refere a alunos que estão iniciando aulas de dança na 

educação básica. Nesse primeiro momento a dança sempre está associada a música e 

dificilmente o professor consegue trabalhar sem essa associação.  Além disso, as crianças são 

muito inquietas, possuem qualidades de movimento bem interessantes, e quando provocadas 
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são muito criativas, se desenvolvem rápido, e possuem um vasto repertório de passinhos e 

músicas de funk. 

Estudos recentes, nas mais diversas áreas do conhecimento, ressaltam a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino aprendizagem escolar. Nesse estudo, 

a discussão sobre a relevância dos conhecimentos prévios será alicerçada pelas Ciências 

Cognitivas1 considerando as afirmações do neurocientista Antonio Damásio que atualmente 

dirige o Brain and Creativity Institute in the University of Southern California/USA. O autor 

explica que a memória é preconceituada, ou seja, nela estão inseridas a história pessoal e as 

crenças prévias. A memória é dirigida pelos conhecimentos prévios de objetos comparáveis ou 

de situações semelhantes (DAMÁSIO, 2011). 

A reflexão surge a partir da experiência das autoras, docente-artistas, que lecionam o 

componente curricular Dança na Educação Básica, Ensino Fundamental I na Rede Municipal 

de Ensino de Juiz de Fora 

 

As Ciências Cognitivas e os Conhecimentos Prévios 

Estudos recentes, nas mais diversas áreas do conhecimento, ressaltam a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino aprendizagem escolar, buscando 

entender como esses conhecimentos que precedem àqueles adquiridos na escola podem 

interferir na aprendizagem de novos conteúdos.  

O termo conhecimentos prévios pode ser entendido facilmente e não necessitando de 

maiores explicações. No Glossário CEALE – termos de Alfabetização, Leitura e Escrita para 

educadores2, organizado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Cascarelli (2017) 

explica que conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em 

nossa mente e que podemos acionar quando precisamos. 

                                                 
1 Essa é uma ciência considerada nova e a denominação de Ciências Cognitivas começou a ser empregada no início 
da década de 1970. Essa ciência é resultante do encontro entre várias outras ciências como a neurociência, a 
psicologia cognitiva, a linguística, a inteligência artificial, a filosofia, dentre outras. Muitos cientistas iniciaram 
suas investigações a partir dos cruzamentos entre mente, corpo e os processos de aquisição do conhecimento 
(SILVA, 2016). 
2 http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/conhecimentos-previos-na-leitura 
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Para o componente curricular Dança, os conhecimentos que os alunos possuem podem 

ser disparadores dos processos de criação nas aulas. No entanto, os conhecimentos prévios dos 

estudantes não são somente importantes para os processos de criação, mesmos para aqueles 

professores que trabalham com cópia de movimento3, é de suma importância conhecer a 

qualidade de movimento que os alunos possuem e dominam, para o desenvolvimento da aula e 

trabalhos coreográficos.  

Entretanto, e, se esse conhecimento que o aluno traz consigo são os movimentos 

utilizados nas coreografias das músicas de ritmo Funk? Como o professor pode trabalhar e 

inserir esses conhecimentos nas aulas de Dança? 

Nesse estudo, a discussão sobre a relevância dos conhecimentos prévios será alicerçada 

pelas Ciências Cognitivas considerando as afirmações do neurocientista Antonio Damásio que 

atualmente dirige o Brain and Creativity Institute in the University of Southern California/USA. 

O autor explica que a memória é preconceituada, ou seja, nela estão inseridas a história pessoal 

e as crenças prévias. A memória é dirigida pelos conhecimentos prévios de objetos comparáveis 

ou de situações semelhantes (DAMÁSIO, 2011). O reconhecimento de pessoas, lugares, 

objetos, e outros acontece porque são realizados registros de sua aparência e no momento certo 

parte desses registros são trazidos de volta. Esse processo é conhecido como recall ou evocação, 

o cérebro cria registros de memória dos mapas sensoriais e reproduz  uma aproximação de seu 

conteúdo original.  

A capacidade de manobrar o complexo mundo depende da faculdade de aprender e 

evocar, assim como, a faculdade de imaginar possíveis eventos também depende da 

aprendizagem e evocação.  Esse é o alicerce que permite raciocinar e planejar para o futuro e, 

de modo mais geral, criar soluções inovadoras para um problema (DAMÁSIO, op.cit.). Dessa 

maneira, é possível afirmar que para trabalhar com processos de criação nas aulas de Dança (ou 

em qualquer outro componente curricular) é necessário criar situações para a aprendizagem e 

evocação, ou seja, disparar provocações que possibilitem a aprendizagem e simultaneamente a 

evocação. O cérebro registra os objetos, as pessoas, os eventos etc., na aparência que eles têm, 

na maneira como agem, sonorizam, e os preserva para evocações futuras. 

                                                 
33 O modo de aula em que o professor executa o movimento e o aluno copia. 
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Para fazer todos esses registros, o organismo necessita interagir, o cérebro reage a essa 

interação e registra as várias implicações das interações do organismo com o objeto da 

interação. O cérebro retém uma memória do que aconteceu durante uma interação e essa 

interação inclui o passado. Além disso, por vezes, pode incluir o passado cultural e o passado 

biológico. Damásio (op.cit., p. 169) explica que:  
O que memorizamos de nosso encontro com determinado objeto não é só sua 
estrutura visual mapeada nas imagens ópticas da retina. Os aspectos a seguir 
também são necessários: primeiro, os padrões sensitivo-motores associados à 
visão do objeto (como os movimentos dos olhos e do pescoço ou o movimento 
do corpo inteiro, quando for o caso); segundo, o padrão sensitivo-motor 
associado a tocar e manipular o objeto (se for o caso); terceiro, o padrão 
sensitivo-motor resultante da evocação de memórias previamente adquiridas 
relacionadas ao objeto; quarto, os padrões sensitivo-motores relacionados ao 
desencadeamento de emoções e sentimentos associados ao objeto. 

 
 Comumente, o que se relaciona à memória de um objeto é pertinente à memória 

composta das atividades sensitivas e motoras relacionadas à interação entre o organismo e o 

objeto durante dado tempo. Essa é a explicação para o fato de que, na maioria das vezes, no 

processo de evocação, recorda-se dos contextos e não apenas de coisas isoladas. 

 E como o cérebro faz os registros? 

O Cérebro é um cartógrafo e mapeia todos os acontecimentos externos e internos ao 

corpo. Todas as informações que chegam ao cérebro são transformadas em mapas. Esse 

mapeamento acontece no contexto do movimento. Silva (2015) explica que: 
Os mapas são construídos de fora para dentro, ou seja, eventos e objetos 
externos ao corpo são mapeados, assim como o próprio corpo, desde a pele 
até as vísceras, por exemplo. Esse mapeamento não se trata de uma mera 
cópia. O mapeamento não é uma cópia do que acontece no exterior do corpo, 
existe uma contribuição ativa vinda de dentro do cérebro que é envolvida pelos 
sentidos. Além disso, esses mapas não são estáticos como os da cartografia 
clássica. Os mapas são instáveis, a cada nova informação do corpo e do mundo 
a sua volta, eles se modificam (SILVA, 2015, p.xx). 

 
 
 
 O cérebro constrói mapas para exercer a sua função de gestor e gerir informações. Esse 

mapeamento é fundamental para uma gestão complexa da vida. O cérebro humano inicia sua 

cartografia com o mapeamento do corpo, local em que o cérebro também se encontra e faz 

parte. Greiner (2012, p.04) explica que “a representação do mundo exterior ao corpo só pode 
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ser internalizada no cérebro através do próprio corpo. O dispositivo que viabiliza isso é o 

movimento”. 

 
O Funk como conhecimento prévio para a aula de dança 

 
O universo cultural dos alunos é em grande parte influenciado pelos meios de 

comunicação audiovisuais. Nesse contexto, os conhecimentos prévios que possuem em termos 

de movimento de dança, são os movimentos oriundos do gênero musical “funk”.  O encontro 

inicial dos alunos com o professor de dança é frequentemente envolto pela pergunta “professor 

que música nós vamos dançar?”. E quando o professor pergunta qual música gostariam de 

dançar, a escolha na maioria das vezes é o gênero musical “funk”.  Vale ressaltar que essa 

situação se refere a alunos que estão iniciando aulas de dança na educação básica. Nesse 

primeiro momento a dança sempre está associada a música e dificilmente o professor consegue 

trabalhar sem essa associação. 

 
Docente-Artista 01 
 

Em 2017 passei a lecionar em uma escola localizada na zona rural4, bem distante da 

zona urbana, para chegar até a essa escola é necessário passar por um longo acesso de 

aproximadamente dez quilômetros de estrada de chão, ou seja, um total de aproximadamente 

40 quilômetros da zona urbana. A escola possui uma sala multisseriada com alunos da Educação 

Infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental anos iniciais. Ao iniciar o exercício da 

docência em dança nessa escola, estive frente as situações citadas acima. Nas primeiras aulas 

priorizei entender o gosto e preferências musicais, padrões e qualidades de movimentos, a suas 

vivências na zona rural e tudo aquilo que pertencia ao universo deles. As crianças também me 

perguntavam muitas coisas sobre a dança e a cada aula solicitavam algo que queriam aprender 

sobre a dança, até que chegou o momento que perguntaram quando iriam apresentar e 

afirmarem que gostariam de dançar funk. Nesse momento, conversei com as crianças sobre o 

gênero musical escolhido, sobre o contexto, as letras, expliquei que não deveríamos selecionar 

uma música que fazia parte dos meios de comunicação audiovisuais, pois, essas músicas já 

                                                 
4 Escola Municipal Nagib Félix Cury sala anexa Luzia Tente 
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possuem coreografias e os conteúdos das letras por muitas vezes são ofensivos. Dialogava no 

intuito de esgotar todas as questões que surgiam de maneira muito transparente e verdadeira.   

No anseio de encontrar uma música do gênero musical escolhido, o funk, e que a mesma 

estivesse inserida em um contexto que propusesse direcionamentos iniciei uma busca na 

internet. Encontrei a música “brasileirinho” executada na batida do funk5. A primeira 

aproximação entre os dois gêneros musicais estava em sua origem, ambos de matriz africana. 

O primeiro originário do Brasil em meados do século XIX e o segundo de origem norte-

americana da década de 1960. Vale destacar que ambos, quando surgiram foram muito 

hostilizados e discriminados. Seus criadores, músicos e compositores foram vítimas de muito 

preconceito. Essa situação de repúdio e discriminação ainda é uma realidade em relação ao 

funk. 

 Levei a proposta para os alunos que gostaram e começamos a trabalhar a movimentação 

que iria compor o trabalho coreográfico. Exibi alguns vídeos com coreografias do funk e vídeos 

com coreografias diversas, e, propus criar movimentos que poderiam ser do funk ou não. Esse 

foi o início e a partir dessa motivação comecei a problematizar e desafiar para a criação de 

movimentos diversos. A composição se estruturou com movimentos e falas alicerçados no 

desejo dos alunos e nesse contexto histórico. As apresentações aconteceram em três momentos 

e agora estamos preparando a próxima apresentação que será em um teatro na Mostra Estudantil 

de Arte organizado pela Secretaria Municipal de Educação. Para cada nova apresentação 

repensamos e reorganizamos o trabalho coreográfico que não é algo pronto, ele está em 

constante transformação, podendo ser modificado sempre que professora e alunos perceberem 

essa necessidade.  

O trabalho foi identificado como: “GIL-NEP-SA-JD”, em referência aos processos de 

criação cuja proposta era criar movimentos com a primeira letra do nome e em seguida formar 

duplas e trios com esses movimentos. Nessas duplas e trios enfatizamos a possibilidade da 

formação de sílabas e dessa maneira chegamos ao nome. 

 

 
 

 
                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=qPiuu-2nA-8 
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Em outra escola6, que também iniciei a docência recentemente, situada na zona urbana, 

o gênero musical Funk também surgiu como preferência dos alunos. Assim como na escola da 

zona rural, ao iniciar as aulas priorizei entender o gosto e preferências musicais, padrões e 

qualidades de movimentos, a suas vivências na zona urbana e tudo aquilo que pertencia ao 

universo dessas crianças. O funk era uma presença muito forte na vida das crianças dessa escola. 

Em uma aula o tema foi “sarrada no ar”, eles amaram e se divertiram muito. Eu aproveitei essa 

aula para explorar diversos saltos. No momento que estava saindo da escola, uma aluna chegou 

até a mim e disse “adorei a aula da sarrada”, fiquei imaginando o que direção, professores, 

familiares iriam falar se ouvissem essa afirmativa. 

O desejo de chegar na aula de dança e dançar funk foi atendido inicialmente. Em 

paralelo eu mostrava vídeos de dança, provocava para que eles ampliassem a movimentação 

que estavam fazendo, valorizava suas criações, dentre outros. O desejo pelo funk durou apenas 

um mês e logo as crianças estavam desejando as aulas com processos de criação, pesquisa de 

movimentos, ampliando o seu vocabulário de movimentos.  

Nesse momento estamos construindo um trabalho coreográfico a partir de processos de 

criação, alicerçados pelo pensamento que pessoas juntas transmitem movimento, energia, 

humanidade, solidariedade, umas as outras como se fossem “engrenagens”7. Inicialmente esse 

                                                 
6 Escola Municipal São Geraldo 
7 Peça ou conjunto de peças circulares dentadas que, ligadas umas às outras, transmitem movimento de rotação 
em máquinas. Disponível em: <http://dicionariocriativo.com.br/significado/engrenagem>. Acesso em: 
02/09/2017. 
 

Fig. 1. Trabalho 2017 – “GIL-NEP-SA-JD” 
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é o nome proposto para o trabalho que também será apresentado na Mostra Estudantil de Arte 

organizado pela Secretaria Municipal de Educação.  
Fig. 2. Trabalho 2017 – processos de criação 

 
 

 
Docente-Artista 02 
 

Leciono o componente curricular dança na Escola Municipal Doutor Antonino Lessa 

desde 2014. Nas aulas  vem sendo desenvolvido um estudo que propõe diálogo entre o funk, a 

improvisação e o uso da tecnologia.  

O ponto de partida das discussões foi no ano de 2014 na Copa do Mundo, a partir de um 

comercial de televisão.  Este comercial trazia um grupo de jovens conhecido como “Dream 

Team do Passinho” dançando funk em vários lugares de uma cidade.  Este comercial foi levado 

para a aula afim de ilustrar uma conversa que já vinha acontecendo sobre os vários lugares onde 

a dança pode acontecer. Será que a dança acontece só no palco? Durante a exibição do vídeo, 

como era um comercial que passava várias vezes ao dia, foi percebido que todos sabiam cantar 

e quase que involuntariamente os corpos respondiam se mexendo ao som enquanto assistiam. 

A pedido dos alunos repetiu-se várias vezes o comercial e eles foram dançar pelo espaço criando 

seus movimentos, duelando com o amigo, copiando o vídeo. Enquanto experimentavam foi 

surpreendente ver a disponibilidade corporal, a pesquisa dentro das facilidades e ou dificuldades 

corporais de cada aluno, o repertório de movimento que cada aluno possuía, a felicidade de 

estar dançando.  Foi proposto então a partir deste comercial a criação nas aulas de dança de um 
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Vídeo-Dança intitulado “COPA do MUNDO?”. As filmagens foram realizadas com os alunos 

criando movimentações em vários espaços da escola. O Vídeo-Dança foi utilizado pela escola 

como material para trabalhar o tema Copa do Mundo, foi passado para todas as salas e foi feito 

uma exposição fotográfica do processo durante a semana da exibição. 

 
Fig. 3. Trabalho de 2014 -  Copa do Mundo? 

 

 
 
A pesquisa do ano de 2015 partiu do estudo de vídeos de batalha do passinho, e teve 

como motivação o desafio de movimento. Os alunos empolgados começaram a trazer vários 

funks e pediam para colocar no final das aulas, isso não havia acontecido no ano anterior, e foi 

o mote para começar a discutir o teor das letras. Ficou claro que o que interessa a eles são as 

batidas e que muitas vezes não entendem o real significado das letras. Assim as músicas eram 

escutadas e dentro da possibilidade de entendimento dos alunos eram propostas conversas para 

entenderem o motivo de a música não ser adequada. A proposta de trabalho foi novamente a 

criação de um vídeo por diversos espaços da escola, só que desta vez esse vídeo seria projetado 

e o aluno faria uma interação dançando ao vivo com a imagem dele no vídeo. Criou-se 

“TRIPUDIUM” um trabalho de interação corpo/imagem, que foi muito valorizado entre os 

participantes. Os alunos se dedicaram muito para criar seus movimentos e aperfeiçoar 

acrobacias. O trabalho foi apresentado na Mostra Estudantil de Artes de Juiz de Fora/MG, 

ovacionado, pedido bis, os alunos retornaram ao final do evento para dançar. 
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Já em 2016, após dois anos de trabalho com criação de movimento em tempo real a 

partir das disponibilidades corporais de cada aluno, foi o momento de colocar um novo 

elemento: a criação de som. O desenvolvimento das capacidades corporais e o aprimoramento 

dos movimentos nas pesquisas e nos trabalhos foi uma constante, bem como o prazer dos alunos 

em participar e criar os trabalhos. Como colocado anteriormente as batidas do funk agradam 

muito aos alunos. Durante as pesquisas, quando chegava o momento de filmar pelos espaços 

da escola, Muitas vezes não tinha como levar o som. Nessa hora os alunos que estavam fora da 

cena passaram espontaneamente a batucar o ritmo e tirar sons do que viam pela frente, e do 

próprio corpo para motivar o que estava em cena sendo filmado dançando. Surge assim a 

motivação para criação do trabalho, que a partir de baldes, colheres de pau e copos os alunos 

tocassem junto com uma base instrumental de funk para dançar. Novamente foi feito um vídeo 

para ser projetado, desta vez todo filmado na sala de dança e foi a primeira vez que os alunos 

que manusearam as câmeras e foram responsáveis pela captura das imagens. “TUM-PÁ” foi 

realizado com 40 alunos que criavam som, dançavam, filmavam e fotografavam a performance 

em cena.  

 

  

 

 

Fig. 4. Trabalho de 2015 -  Tripudium 
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As pesquisas continuam em 2017, com um trabalho intitulado “VERSUS” que está na 

fase de captura de imagens que desta vez está sendo feito na rua, no bairro onde a escola está 

situada.  
 

Considerações 
 

Considerar e trazer para o contexto das aulas os conhecimentos prévios dos alunos, seja 

os movimentos do funk ou qualquer outro conhecimento é necessário e importante. Não é 

possível o aluno adentrar a escola e seus conhecimentos anteriores serem anulados. Trabalhar 

com os conhecimentos prévios dos alunos significa valorizar e acionar potencialidades.  

Como visto nos relatos, os trabalhos que inicialmente se alicerçaram nos conhecimentos 

prévios foram ampliados em diferentes pesquisas e os resultados foram no mínimo 

interessantes. O mesmo assunto foi abordado de maneira diferente pelas duas docentes-artistas, 

os resultados foram diversos, mas, o que deve ser ressaltado é a potência que esse tipo de 

trabalho gera.  

Fig. 5. Trabalho de 2016 – TUM-PÁ 
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VISUAIS 
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Resumo 
O presente artigo trata sobre o relato da experiência do processo metodológico desenvolvido na 
disciplina de Estágio Supervisionado II, no curso de Licenciatura em Artes Visuais, do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE), no ano de 2016, realizado na escola EMEIF Conceição Mourão, no bairro 
Granja Portugal, em Fortaleza/Ce. Foi proposto aos alunos de estágio que cada um desenvolvesse uma 
proposta de aula, para passar aos alunos da escola no decorrer das aulas, assim como os planejamentos 
de aula. Em conjunto, foi feito um relatório único com as discussões pertinentes a tudo que envolvia a 
escola, as quais foram desenvolvidas durante os encontros em sala na faculdade. Nesse processo, 
foram observados o entorno da escola, as instalações físicas, as concepções de cada aluno estagiário 
sobre a escola, assim como a postura pedagógica e o contexto sociocultural envolvendo a escola e os 
alunos. Dado o exposto, o presente artigo avalia, de modo geral, as experiências dos alunos na nesta 
disciplina cursada. Sendo uma pesquisa exploratória, procurou-se entender a importância do estágio 
nos cursos de formação a docência, em que foi possível discutir as percepções individuais das 
experiências em sala de aula, a partir dos relatos dos alunos estagiários.  O intuito disso foi de 
compartilhar as experiências vivenciadas, abordar a expectativa e a realidade diante do que foi 
planejado e o que realmente foi executado, para perceber o que era possível fazer diante dos recursos 
ofertados pela escola, a relação entre docente e aluno, as possibilidades de assunto a serem abordados 
e como iriam ser abordados, considerando a diversidade cultural dos alunos. Diante disso, foi possível 
perceber o quanto o estágio é importante para a formação do licenciando, para que ele possa 
compreender a complexidade do cotidiano escolar, de forma a constituir uma formação inicial crítica, 
questionadora, investigativa e processual. 
Palavras-chave: Metodologia. Formação. Educação. 
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1. Introdução 

Os primeiros quatros semestres do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto 

Federal do Ceará (IFCE) tem como um dos focos as disciplinas teóricas sobre educação do 

ensino fundamental e médio. A partir do quinto semestre, o graduando se depara com a 

primeira das 4 (quatro) disciplinas de estágio do curso. Essa disciplina, o Estágio 

Supervisionado I, tem como finalidade inserir o futuro docente no universo escolar, pela 

observação do cotidiano, da gestão e das aulas de Artes na escola.  

Esse estágio ocorreu na Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, 

localizada na Av. dos Expedicionários, no bairro Benfica. Essa escola foi escolhida por já está 

sendo o alvo dos alunos de estágio e possibilitar aos alunos uma continuidade do trabalho que 

já tem sido feito com eles.  Ao iniciar as atividades docentes na escola, o graduando tem a 

oportunidade de perceber o contexto da escola, podendo-se destacar as metodologias 

aplicadas pelo professor de Arte, o plano pedagógico e o ambiente interno e externo da escola.  

No Estágio Supervisionado II, a proposta do curso é que o aluno tenha a oportunidade 

de lecionar e experimentar as metodologias sobre o ensino de Artes. Sendo assim, nessa 

disciplina essas atividades foram desenvolvidas na escola EMEIF Conceição Mourão, 

localizada no bairro Granja Portugal.  

O presente relatório avalia então, de modo geral, as experiências dos alunos que 

participaram dessa disciplina. A coleta de dados, para a composição desse artigo, partiu de 

suas anotações, planejamento e aulas ministradas na escola, com o intuito de sintetizar e 

refletir sobre essas vivências, avaliando tanto a prática do estagiário, bem como o ensino de 

Artes na escola. 

O relatório inicia com a identificação da escola campo, a região onde está situada e a 

sua estrutura. Em seguida, no item 3, é apresentada uma revisão teórica relacionada aos 

conceitos de estágio, segundo a legislação específica e as referências textuais da disciplina 

Estágio Supervisionado. Também são apresentadas as observações e reflexões, de modo geral 

dos estagiários participantes da disciplina. E, finalmente, no item 4, são listadas as referências 

para elaboração do relatório e das metodologias em sala de aula. 
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2. Escola-Campo 

Conforme mencionado, a escola EMEIF Conceição Mourão está situada no bairro 

Granja Portugal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

densidade demográfica de 2010 do bairro é de 15.465,01 (habitantes/km²) (Ver Fig. 1). 

Fig. 1. Densidade Demográfica – senso 2010 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HABITANTE/km²) 

UF Ceará 50.91 

Município Fortaleza 7786.52 

Bairro Granja Portugal 15465.01* 

Setor 230440070100177 12596.51* 

* Densidade demográfica preliminar  

Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st (Modificado) 

De acordo com o mapa do censo de 2010, podemos ver as áreas que são mais 

adensadas e outras que são menos adensadas (Ver Fig. 2). A área onde está à escola é menos 

adensada, por conta de equipamentos como a Praça da Juventude, que agrega um posto de 

saúde e a Igreja Católica Santo Antônio (Ver Fig. 3). Essa praça oferece atividades de lazer e 

socialização com espaço de convivência para a comunidade. Nela há equipamentos esportivos 

como quadra de esportes, pista de skate e anfiteatro. 

Fig. 2. Mapa do Censo 2010 – Densidade Demográfico por setores 

 

Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st  (Modificado) 
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Outra característica dessa área é que nela há uma predominância de edificações 

residenciais. As ruas que a circundam são largas, onde algumas das casas apresentam usos 

mistos, sendo também de caráter comercial. As ruas têm paradas de ônibus com linhas e 

itinerários diferentes. Alguns bairros alcançados por estas linhas são: Conjunto Ceará, Centro, 

Montese e Papicu. Há uma ciclofaixa na Rua Taquari e termina na Rua Antônio Neri que 

ajuda na mobilidade urbana. Na região também há mais cinco instituições escolares, conforme 

a Figura 3. 

Há também nessa área vazios urbanos, ou seja, espaços não construídos, que podem 

ocasionar problemas de insegurança. É importante que haja a transformação desses espaços, 

para que possam exercer uma função social mais eficiente, gerando uma maior integração dos 

usos e da ocupação do solo no bairro. 

Fig. 3. Mapa do Censo 2010 – Densidade Demográfica por setores 

 
Fonte: Google Earth (Modificado) 

2.1 A Origem da Escola 

A escola EMEIF Conceição Mourão foi entregue à comunidade civil no dia 20 de 

maio de 1979, de acordo com Projeto Político Pedagógico (PPP) desenvolvido. A construção 

iniciou-se em 1978 na gestão do Prefeito Evandro Ayres de Moura, através de reivindicações 

da comunidade, do líder comunitário, o Sr. Antônio Laureano da Silva e com o auxílio do 

vereador representante do bairro na Câmera Municipal o Sr. José Mazim, que fizeram as 

autoridades governamentais do município tomarem conhecimento das necessidades do bairro 
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da Granja Portugal, dentre elas a construção de mais escolas. A escola recebeu o nome de 

Conceição Mourão em homenagem a uma educadora e incentivadora das ações educacionais 

que também era sogra do então prefeito. 

Fig. 4. Foto da fachada da escola 

 
Fonte: Acervo da escola 

2.2 Alunos e Profissionais 

A escola EMEIF Conceição Mourão desenvolve duas modalidades de Ensino: 

Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Atualmente atende uma demanda de 1073 

alunos. O número médio de alunos por turma e o número de alunos por níveis são (ver Fig. 5): 

Fig. 5. Tabela: Número médio de alunos por turma e o número de alunos por níveis 

Modalidade Séries Número de 
Turmas 

Número médio de 
alunos por turma 

Número de alunos 
por Níveis 

Ensino 
Fundamental 

2ª ao 5ª ano 16 27 430 
6ª ao 9ª ano 20 32 643 

Total 36  1073 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Coordenadoria de Planejamento – Mapa de Turmas 2016 

A relação de funcionários que trabalham na instituição educacional está listada na 

Figura 6: 

Fig. 6. Tabela: Relação de Funcionários da Instituição 

Relação de Funcionários da Instituição 
Função Nº Função Nº 
Diretor(a) Geral 01 Professores de Artes 02 
Coordenador Pedagógico  02 Merendeiras 04 
Secretário 01 Zelador 06 
Auxiliares de Secretaria 03 Vigia 04 
Professores em sala 49   

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Coordenadoria de Planejamento – Mapa de Turmas 2016 
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2.3 Instalações físicas 

Os ambientes da escola, conforme a Figura 7, são: 

Fig. 7. Tabela: Relação de Funcionários da Instituição 

AMBIENTES DA ESCOLA 
Sala da Secretaria 01 Biblioteca 01 

Sala de Professores 01 Sala de Aula 18 

Sala de Direção 01 Sala Multimídia 01 

Almoxarifado 01 Cozinha 01 

Jardim 02 Refeitório 01 

Horta 01 Banheiro 07 

Pátio Interno 02 Quadra de Esporte 01 
Fonte: dos autores 

As condições das instalações físicas, em parte, estão adequadas para uso, porém, 

existem ambientes que necessitam de melhores. A biblioteca, por exemplo, embora ofereça 

um acervo razoável de livros, na área de Artes dispõe de pouca literatura. Pode-se mencionar 

também a sala de vídeo, pois necessita de melhoras aos aspectos de conforto ambiental, como 

a ventilação, a iluminação e sonoro. Observou-se também a deficiência no funcionamento 

computadores, que necessitam de atualização dos seus programas. Além disso, outra área 

carente de intervenções, diz respeito as salas de aula que dispunham de pouca iluminação e 

ventilação, com paredes pintadas com cores fortes e inapropriadas para ambiente de estudo.  

Fig. 8. Foto do pátio 

 

Fonte: Acervo da escola 

Segundo o PPP, a escola dispõe de diversos recursos que proporcionam melhorias no 

processo ensino-aprendizagem dos alunos, tais como: televisões, amplificador, caixas de som, 

câmera digital, data show, aparelhos de DVD, filmadora, mesa de som, micro – systems, 
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microfones, retroprojetor, tela de projeção, copiadora, duplicador, computadores e 

impressoras. 

3. Estágio Supervisionado 

Os estágios supervisionados das emendas dos cursos superiores dispõem de legislação 

específica que regularizam o seu exercício. Existem vários aspectos legais abordados por esta 

constituição, os quais serão expostos nos parágrafos posteriores. 

Conforme a CNE/CP 28/2001: 

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou 
concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma 
atividade profissional, em conformidade com a legislação.  

Resolução CNE/MEC no. 2 de 01/07/2015 descreve no art.2, em seu parágrafo 2: 

§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação 
básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de 
sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, 
diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a 
atuação desse profissional. 

Ainda na Resolução CNE/MEC nº 2, de 01/07/2015, no capítulo V, DA FORMAÇÃO 

INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR: 

ESTRUTURA E CURRÍCULO Art. 13., no parágrafo 1º., inciso II, a resolução determina a 

carga horária a ser cumprida por Curso de Licenciatura: 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) 
horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) 
semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 
formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

Vimos descrito logo acima de acordo com a CNE/MEC nº 2, de 01/07/2015 que 

determina a carga horária de 400 horas na área de formação da educação básica, assim como 

em outras áreas específicas. Esta carga horária é distribuída no Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da seguinte forma: são 100 (cem) horas na disciplina de Estágio I que consiste 

na observação do professor em artes em sala de aula de ensino no Ensino Fundamental; mais 

100 (cem) horas na disciplina de Estágio II que consiste na atividade de sala de aula no 
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Ensino Fundamental; mais 100 (cem) horas na disciplina de Estágio III que consiste na 

atividade de sala de aula em atividade de docência no Ensino Médio e mais 100 (cem) horas 

na disciplina de Estágio IV que consiste na atividade dentro de um espaço cultural 

monitorando as diversas atividades desenvolvidas. 

Na disciplina de Estágio II a carga horária é distribuída da seguinte maneira: 20 (vinte) 

horas-aulas em sala de aula em orientação/observação com o professor da disciplina, 40 

horas-aula em atividade de docência em sala de aula, quatro (04) horas-aula explorando a 

escola estágio e seu funcionamento, dez (10) horas-aula no acompanhamento e planejamento 

de aulas com os professores das séries/turma em que cumprirá a atividade de docência.  

Nas 20 (vinte) horas de orientação/observação com o professor, assim como 

04(quatro) horas explorando a escola procura-se entender melhor em que contexto vivem e 

estão estruturadas as relações daqueles alunos perante os professores e a comunidade. Para 

que com esse embasamento social possa se adentrar a sala de aula. 

Posteriormente cumprem-se as 40 (quarenta) horas-aula em atividade de docência em 

sala de aula, sendo este o principal objetivo do estágio que seria entender e exercitar as 

habilidades docentes ao se conduzir uma sala de aula. Como se trata de uma disciplina prática 

Pimenta e Lima (2004) afirmam que o modo de aprender a profissão (docência) se dá através 

da perspectiva de imitação, da observação, da reprodução e, às vezes, da reelaboração de 

modelos existentes na prática, consagrados como bons. Acontece também, muitas vezes, 

através da análise critica, selecionando, escolhendo, adequando e inovando com novos modos 

para os diversos contextos. De acordo com Pimenta e Lima: 

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que 
significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução 
à atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se 
produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se 
desenvolvem as práticas educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em 
atividade de pesquisa. (2004, pg. 47). 

O estágio é necessário para que se tenha uma relação próxima com a sala de aula e se 

possa experimentar o espaço físico entendendo sua postura dentro da sala, bem como com as 

pessoas que convivem naquele ambiente. Entender suas dificuldades, suas necessidades, 

assim como suas expectativas faz com que o professor estabeleça um relacionamento de 

cumplicidade com os alunos. Sabe-se que o professor representa muito mais do que aquele 
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que apenas transmite o conhecimento. Então é preciso o desenvolvimento de habilidades do 

aluno do estágio para poder direcionar e ou conter as mais diversas situações em sala de aula. 

Atividades de microensino, miniaula, dinâmica de grupo também ilustram a 

perspectiva em estudo. O entendimento de prática presente nessas atividades é o de 

desenvolvimento de habilidades instrumentais necessárias ao desenvolvimento da ação 

docente. Um curso de formação estará dando conta do aspecto prático da profissão na medida 

em que possibilite o treinamento em situações experimentais de determinadas habilidades 

consideradas, a priori, como necessárias ao bom desempenho docente (Pimenta e Lima, 2004, 

pg. 09). 

Pimenta e Lima afirmam que mesmo com essa experimentação em sala de aula não se 

consegue compreender o processo de ensino como todo. Oliveira diz que:  

Perceber o espaço onde está inserido e tentar dialogar com esse espaço, esse grupo, 
essas pessoas que já conformavam esse território antes dele ali chegar. Penso que 
seja falar de cultura: cultura é o modo/forma de vida de um grupo, são os valores, os 
sentidos daquela comunidade ou lugar. É a forma que as relações sociais de um 
grupo estão estruturadas e valorizadas. Nossos alunos precisam perceber um pouco 
mais a cultura escolar, o ambiente onde estão inseridos, a comunidade, os 
professores e adequar suas estratégias de ensino a esses espaços (2009). 

Portanto as disciplinas de estágio são importantes para a construção dos saberes do 

profissional docente e as experiências iniciais desenvolvidas neste âmbito de investigação 

docente desenvolvem este alicerce.  

Por tudo isso, a disciplina de Estágio Supervisionado II, atendendo as exigências 

legais, propiciou experiências práticas de sala de aula, na área de Artes, aos alunos do Curso 

de Licenciatura de Artes Visuais, que puderam ter uma melhor compreensão do espaço de 

sala de aula e a práxis pedagógica, assim como entender melhor a relação professor-aluno.  

4. Experências de Estágio 

Inicialmente, os alunos dessa disciplina tiveram que desenvolver planos de aula para o 

semestre e desenvolver uma metodologia para adotar em sala de aula, uma vez que não houve 

acesso a nenhum documento de planejamento ou orientação da escola que tratasse sobre o 

programa de curso da matéria. Durante o processo, os estagiários foram supervisionados pela 

vice-diretora.  
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O plano de curso foi desenvolvido a partir de uma sondagem realizada nas turmas, foi 

realizada uma dinâmica com o intuito de conhecer melhor os alunos. Quais os seus gostos, 

experiências de vida, para que, a partir disso, pudéssemos pensar em um plano de aula que 

melhor se adequasse a própria cultura dos alunos. Desse modo, cada estagiário tratou assuntos 

diferentes com as turmas. Então, alguns dos assuntos abordados foram: Abstracionismo e 

Cubismo; Desenho em Cartoon; Criação de personagem e Criação de Storyboard.  

As aulas tinham duração de 55 (cinquenta e cinco) minutos. Nestas ocasiões tínhamos 

que dividir o tempo para organização da sala, inicio da aula propriamente dita, exposição de 

conteúdo, práticas artísticas, reflexão e reorganização da sala. Nestas aulas utilizamos a 

abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, que se constitui de: contextualizar, refletir e o 

fazer artístico.  

Em sala de aula, éramos orientados pelo próprio professor da disciplina e este nos 

acompanhou nas aulas. Ele não tinha habilitação para exercer a disciplina de Artes, mas era 

formado em Letras. Além do professor, éramos acompanhados por outro estagiário da mesma 

turma de Estágio II, que auxiliava e observava a aula, já que consideramos importante assistir 

a aula de outra pessoa para um melhor aprendizado. 

As salas eram quentes, as pinturas das paredes tinham cores fortes e eram inadequadas 

para ambientes de estudo (ver Figuras 9 e 10), principalmente para aula de Artes, por 

necessitar de alguns equipamentos que a sala não possuia, como pia, bancadas, armários e 

mesas.  

As turmas eram numerosas, tinham em média 40 (quarenta) alunos, o que dificultava o 

aprendizado destes, pois alguns queriam aprender enquanto outros não e muitas vezes o 

assunto tinha que ser repassado em pequenos grupos para ensinar de forma mais direcionada. 

É importante salientar que nas turmas em que as aulas foram ministradas não haviam nenhum 

aluno com necessidade especial. 

Os alunos não tinham material como caderno de desenho, lápis e borracha. Contudo, 

foi possível um suporte da escola quanto a isso, assim como revistas para recorte, tesoura e 

cola, viabilizando as atividades que foram propostas. 
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Fig. 9. Foto da sala de aula 

 

Fonte: Acervo do autor 

Fig.10. Foto da sala de aula 

 

Fonte: Acervo do autor 

5. Considerações finais 

Em virtude dos fatos mencionados, este trabalho avaliou, de modo geral, as 

experiências dos alunos de Artes Visuais do IFCE na escola EMEIF Conceição Mourão. 

Nessa pesquisa, assim, procurou-se entender a importância do estágio nos cursos de formação 

a docência, em que foi possível discutir as percepções individuais das experiências em sala de 

aula, a partir dos relatos dos alunos estagiários.  

Por esta razão, foi possível compartilhar as experiências vivenciadas, abordar a 

expectativa e a realidade diante do que foi planejado e o que realmente foi executado, a fim de 

perceber o que era possível fazer diante dos recursos ofertados pela escola, a relação entre 

docente e aluno, as possibilidades de assunto a serem abordados e a forma como iriam ser 

abordados.  
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Com esta experiência, foi possível notar a relevância do papel do estágio na formação 

dos futuros docentes do curso de Artes Visuais. Observou-se então, neste processo, a 

importância de fazer uma auto-análise da postura que se deve adotar em sala; a necessidade de 

uma autonomia por parte dos professores no que diz respeito ao ensino e as vantagens de se 

abordar novas formas de metodologia para o ensino de Artes. e de abordagens de forma a 

colocá-los em prática.  

Com base nisso, cada estagiário pôde compreender um pouco melhor as nuances do 

ensino-aprendizagem e contribuir de alguma forma para a formação dos alunos, construindo 

um conhecimento mútuo em que o professor ensina, mas também aprende. 
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Resumo 
 
O presente texto discute a experiência artística como fator de importância para o aprendizado nas 
aulas de Arte. Dialoga com os autores como Barbosa (1998), Dewey (2010), Freire (2003), Larrosa 
(2002), Morin (2003), Maturana (2009) e Pimentel (2013). A experiência é aqui compreendida como 
ação e como troca de vivências que propiciam o aprendizado do educando. Entende-se que o educador 
conduz o processo de ensino/aprendizagem e auxilia o educando nos caminhos para a experiência nas 
aulas de Arte. É pela experiência que o educador cria métodos, no sentido proposto por Morin (2003), 
de ensino, de forma a caminhar junto com o educando, na construção do conhecimento em Arte. O 
autor reconhece também que os estudantes criam pertencimento ao conhecimento quando associam o 
conteúdo como parte do seu cotidiano. O desenvolvimento da proposta foi realizado na Escola 
Municipal Josefina de Sousa Lima localizada no bairro Primeiro de Maio em Belo Horizonte/MG, 
com os estudantes do terceiro ciclo de ensino, dos 7° e 9°anos. Tem como ponto de partida, o estudo 
dos Artistas contemporâneos John Ahearn e Rigoberto Torres, com a criação de máscaras em atadura 
gessada. A Experiência no campo do Ensino da Arte tem sido muito discutida e tem desvendado 
muitas possibilidades no ensino da Arte. 
Palavras-chave: Experiência artística. John Ahearn e Rigoberto Torres. 

Introdução 

Este relato é um recorte das experiências vivenciadas na pesquisa do mestrado 

profissional PROFARTES/EBA UFMG. Um dos temas é a criação de máscaras em atadura 

gessada a partir do estudo dos artistas contemporâneos John Ahearn e Rigoberto Torres. A 

proposta foi realizada na E.M Josefina de Sousa Lima, localizada em Belo Horizonte, no 

bairro Primeiro de Maio. Para a elaboração teórico-metodológica, foi feito um levantamento 

                                                 
1 Mestrando em Ensino de Arte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Ensino Fundamental da 
Prefeitura de Belo Horizonte. E- mail: laurapaola1@yahoo.com.br. 
2 Doutor em Arte em Arte e Tecnologia da Imagem na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor no curso 
de Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: andrade1111@yahoo.com.br. 
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bibliográfico com os autores Barbosa (1998), Dewey (2010), Morin (2003), Larrosa (2002), 

Maturana (2009), Pimentel (2013) entre outros. As anotações foram realizadas no diário de 

bordo do educador. Tais anotações tem como intuito levantar discursões sobre a experiência 

significativa nas aulas Arte e, consequentemente, no contexto escolar. 

As pesquisas no Ensino de Arte têm nos mostrado a importância de se estimular 

experiências que tenham sentido para os educandos. Barbosa (1998), ressalta a importância de 

relacionar o conteúdo com o dia-a-dia dos educandos. O estudante ao perceber uma 

proximidade do conteúdo com o seu cotidiano, sente-se mais seguro, aberto as novas 

experiências. Para Barbosa (1998), a experiência estética, só é experiência quando unifica 

ações. E fazem parte dessas ações, diálogos entre educador/educando e trocas das vivências 

ao longo do caminho. 

 

Construindo os saberes da experiência nas aulas de Arte 
 

A artigo surge do interesse em compreender a experiência artística como um dos 

pontos primordiais para o aprendizado em Arte. Para Larrosa (2002), a prática cria uma 

reflexão emancipadora, que possibilita um pensar, e um existir, de uma educação que gera 

uma experiência com sentido ao educando. A experiência no campo da Arte é imprescindível 

para a construção do saber artístico. É pela experiência que o educador cria métodos de 

ensino, de forma a caminhar junto com o educando no aprendizado de Arte. Entende-se por 

experiência, a partir de apontamentos de Dewey (2010), a relação de troca entre o indivíduo e 

seu desejo de saber e como essas instâncias se relacionam no dia-a-dia. 

 

A construção de conhecimento em Arte por sua vez, pode ser entendida como a 

experiência com sentido estético3. Para Dewey (2010), a Arte proporciona a experiência 

                                                 
3 Segundo Dewey (2-10, p.98 e 99), “ A palavra “estética” refere- se, como já observamos, à experiência 
enquanto apreciativa, perceptiva e agradável. Portanto, vê-se que a experiência estética – em seu sentido limitado 
– está inerentemente conectada com a experiência do fazer”. 
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estética, quando construída com as interações e com as vivências que fazem parte do 

cotidiano.  

As construções expressivas nas aulas de Arte podem gerar experiências com 

importância para o educando. As trocas, as reflexões e os registros propiciam o diálogo do 

estudante com o mundo. Segundo Hissa (2003), a construção do pensamento se relaciona ao 

sentir e relaciona-se com o mundo, pois, “A experimentação do mundo precede a razão. 

Adiante, mais do que isso: a razão é feita da experimentação do mundo e o pensamento é feito 

do sentir. Ser afetado pelo mundo, portanto, é pressuposto, da construção do pensamento” 

(HISSA, 2003 p.20). Nesse sentido, experimentação é segundo Dewey (2010), é algo vivo 

que se relaciona com o meio cultural do sujeito, é a interação do sujeito com o meio social. Os 

diálogos, as reflexões e as trocas experienciadas nas aulas de Arte, permitem uma abordagem 

metodológica, a partir do reconhecimento das vivências do educando. Segundo Tomasello 

(2003), o conhecimento relaciona-se aos produtos historicamente produzidos pelo grupo 

social. O educador que respeita e leva em consideração as vivências sociais e culturais dos 

educandos proporciona a experiência cognitiva em Arte. Para Pimentel (2013), a cognição é 

uma construção culturalmente corporizada por meio de experiências que interagem com o 

meio social do educando, com sensibilidade estética e com a percepção no pensamento 

artístico.  

As aulas de Arte propiciam experiências estéticas aos educandos que ao sentirem-se 

envolvidos pelo conteúdo experienciado ressignificam os contextos sociais, culturais e 

familiares, expressando-se na criação artística.  Para Barbosa (1991), o educador tem 

importância fundamental no processo de aprendizado nas aulas de Arte. A autora aponta que o 

conteúdo artístico pode abarcar significados do cotidiano escolar e da vida dos estudantes. 

Cabe ao educador, como mediador dos processos de ensino, acompanhar os estudantes nos 

caminhos para o aprendizado em Arte e respeitar os tempos de criação de cada um. A criação 

artística acontece de forma singular e os resultados se diferem de sujeito para sujeito, pelas 

bagagens individuais advindas fruída de várias maneiras, pela visão de cada sujeito, a partir 

das experiências individuais e coletivas vivenciadas. 
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Em consideração as colocações acima, levanta-se as seguintes questões: São inúmeros 

os caminhos para se chegar à experiência no ensino de Arte? Há saberes importantes para se 

chegar à experiência no Ensino de Arte? É possível, realizar experiências nas aulas de Arte? 

Para se chegar a experiências artísticas nas aulas de Arte os estudantes precisam de métodos 

(visto aqui como caminhos) claramente definidos? Ou estes caminhos podem ser construídos 

ao longo dos processos de ensino/aprendizagem? 

 

Relato de experiencia: Os caminhos percorridos para a experiência nas aulas de Arte 

 

A experiência estética, de acordo com Dewey (2010), é um conjunto de interações 

entre o sujeito e o meio sócio/cultural do indivíduo de forma consciente e direcionada ao fazer 

artístico, “Por ser a realização de um organismo em suas lutas e conquistas em um mundo de 

coisas, a experiência é a arte em estado germinal (DEWEY,2010, p. 84). Para Dewey (2010),  

 
A experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação da 
vitalidade. Em vez de significar um encerrar-se em sentimentos e sensações 
privados, significa uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu auge, 
significa uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e 
acontecimentos (DEWEY 2010, p.23). 

 
 

A construção das aulas se iniciam com diversas formas de proximidade entre o 

educador e os educandos, nos laços afetivos construídos no cotidiano escolar. O relato aqui 

exposto é uma relação de confiança durante os três anos lecionados na escola E.M Josefina de 

Sousa Lima. Os primeiros contatos com os estudantes foram de estranhamento e conflitos 

diários, que consistiam na insegurança dos estudantes aos novos caminhos direcionados pela 

educadora. Os estudantes testavam o tempo todo o papel da educadora com perguntas fora do 

contexto das aulas, enfrentando de forma agressiva e até com recusa em fazer algumas 

atividades. A educadora procurou estabelecer uma relação de troca mútua, quando 

proporcionava- se um espaço para os diálogos e reflexões em suas aulas. Ao observar a turma, 

percebeu que os estudantes necessitavam criar laços afetivos e usar a linguagem do dia-a-dia 
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para que os educandos confiassem no trabalho desenvolvido em sala. Aos poucos a confiança 

e o respeito passaram a ser componente primordial nas aulas de Arte. Os combinados, até hoje 

são feitos diariamente, os diálogos são direcionados de forma que os estudantes sintam- se 

parte do ensino e dos caminhos percorridos para o aprendizado. Os estudantes dessa escola 

em particular, sentem a necessidade de entender os objetivos e os direcionamentos das aulas. 

Talvez, seja algo particular da E.M Josefina de Sousa Lima. Não existem cartilhas ou 

receituários para conquistar a confiança e o desejo dos educandos no aprendizado em Arte. 

Ainda tem muito para se conhecer sobre os estudantes e seu desenvolvimento cognitivo no 

aprendizado em Arte. Na caminhada ao aprendizado e à experiência artística, o educador 

pode conhecer seu educando por suas expectativas e vivências relacionadas ao conteúdo, mas 

também se descobrir e se redescobrir enquanto educador/mediador dos processos artísticos no 

ambiente escolar. 

Ao iniciar uma experiência nas aulas de Arte, o educador pode dialogar com os 

educandos, procurar saber as suas expectativas e relacionar os temas com o cotidiano social, 

dos educandos. Ao se observar os olhares, as falas, os gestos e as expressões, o educador pode 

criar aulas que aproximam os educandos dos conteúdos de Arte. Segundo Maturana (2009), as 

relações sociais só ocorrem quando há o desejo e a aceitação mútua para a realização de algo. 

E se a princípio, os estudantes parecem não entender os motivos e os significados de obras 

artísticas apresentadas a eles? O entendimento é condição para o aprendizado em Arte? Nem 

sempre. Aos poucos, os caminhos são traçados e as desconfianças dão lugar ao novo. Podem 

dar lugar às descobertas quando se reconhecem sujeitos participantes do aprendizado e 

quando, por exemplo, relacionam o conteúdo com parte do seu cotidiano. Os educandos se 

tornam confiantes e abertos às novas descobertas. Para Barbosa (1991), 

 
A arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história pessoal. Construímos a 
história a partir de cada obra de arte examinada pelas crianças, estabelecendo 
conexões e relações entre outras obras de arte e outras manifestações culturais 
(BARBOSA, 1991, p.19). 
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O estudo dos artistas John Ahearn e Rigoberto Torres, iniciou-se com o diálogo sobre 

algumas imagens em Power Point dos artistas, conforme nos mostra a imagem (Fig. 1). Era 

visível a curiosidade dos estudantes para saberem um pouco mais sobre aqueles artistas. 

Contou-se um pouco sobre a vida e obra dos artistas John Ahearn e Rigoberto Torres, de onde 

vinham e sobre o trabalho desenvolvido na comunidade de Brumadinho/MG, no Centro de 

Arte Contemporânea Inhotim. O trabalho consistia em desenvolver objetos que dialogavam 

com o cotidiano cultural da comunidade. A educadora contou-lhes também, como havia 

conhecido os artistas e como tinha participado como estagiária dos trabalhos desenvolvidos 

no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, intitulado Abre a Porta, 2006, tinta automotiva 

sobre fibra de vidro, conforme a imagem (Fig. 1). Tal trabalho tinha como objetivo aproximar 

a cultura popular, a comunidade de Brumadinho ao Centro de Arte Contemporânea Inhotim. 

Favaretto (2010), ressalta a importância da ampliação da experiência estética a partir do 

estudo de artistas. O trabalho dos artistas Jonh Ahearn e Rigoberto Torres são pensados a 

partir dos contextos sociais e culturais dos lugares onde visitam. Os artistas convivem, 

dialogam e participam de festividades relacionadas à cultura local, para então desenvolverem 

suas obras expressivas, com aspectos do cotidiano e das culturas das cidades por onde 

passam. 

 
Fig. 1. Trabalho dos artistas Jonh Ahearn e Rigoberto Torres, no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, 

Intitulado “Abre a Porta, 2006. 

  
Fonte: Internet: http://inhotim/arte-contemporanea/obras-a-porta/ 
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O relato da experiência da educadora com os artistas, permitiu uma aproximação dos 

estudantes com os artistas e suas obras. Entende-se que a educação auxilia os estudantes, no 

estímulo ao uso da imaginação cognitiva de mundo e do universo que os cerca. E este 

estímulo, utiliza-se do livre exercício da curiosidade, do aprendizado investigativo e da 

faculdade criativa e mais viva. Que conduz e desperta o aprendizado cognitivo, Morin, 

(2003). 

Logo após as imagens no Power point das obras dos artistas Jonh Ahearn e Rigoberto 

Torres, foi passado um vídeo sobre os artistas. O vídeo mostrou a participação dos artistas nas 

festividades religiosas do Congado, nas danças típicas afrodescendentes, nas festas de forró 

nas praças, na rodoviária, no dia-a-dia da comunidade de Brumadinho/MG e no extinto 

quilombo de Brumadinho. No vídeo também foi mostrado a criação das obras, que foram 

produzidas junto com a comunidade de Brumadinho/MG e expostas na galeria de Arte da no 

Centro de Arte Contemporânea Inhotim. 

O contato com as imagens, o vídeo, as obras de Arte que valorizam a cultura local, as 

histórias contadas pelo professor de como conheceu os artistas e as conversas despertaram nos 

alunos o interesse pelos artistas e pelas atividades práticas. 

Durante o vídeo, os estudantes comentaram de forma negativa, sobre as manifestações 

que se referiam a Folia de Reis e do Congado: – Professora! Isso é coisa do capeta! Não 

gosto de macumba. Ao perceber o preconceito inicial, logo a educadora interviu, explicando 

as origens das manifestações e como elas faziam parte da nossa cultura. Os estudantes da 

escola vivem em uma região carente onde a maior parte são negros e mulatos que na sua 

grande maioria frequentam as igrejas evangélicas da região. Nas falas vindas dos educandos, 

tem-se percebido que a igreja é contra a participação de membros em vários movimentos 

culturais religiosos. Constantemente se escuta: - Tá amarrado! Professora! É coisa do 

capeta!  

O preconceito foi diminuindo quando os estudantes perceberam que o professor se 

referia a cultura africana como sendo de pertencimento da cultura brasileira. Pode-se perceber 

pelo relato da experiência acima, o quanto os educadores ainda são referências para os 
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estudantes, o quanto têm a responsabilidade no processo da construção da identidade cultural. 

O Ensino da Arte tem papel primordial na condução da expressão e na valorização da cultura 

regional. Entendendo-se que “Isto não significa a defesa de guetos culturais, nem de excluir 

cultura erudita das classes baixas” (BARBOSA, 1998, p.15). 

Além das longas e calorosas conversas sobre as obras dos artistas Jonh Ahearn e 

Rigoberto Torres, o vídeo proporcionou entusiasmo nos educandos, quando foi mostrado os 

artistas elaborando as obras de Arte. Houve bastante entusiasmo principalmente quando os 

estudantes souberam que iriam fazer a experimentação das máscaras com atadura gessada nas 

aulas de Arte. – Professora! Vamos fazer assim? O espanto, e ao mesmo tempo o entusiasmo, 

tomavam conta dos olhares atentos dos educandos que queriam experienciar a obra 

demonstrada no vídeo. A modelagem em atadura gessada foi escolhida pela proximidade com 

o trabalho desenvolvido pelos artistas John Ahearn e Rigoberto Torres. A ideia era aproximar 

os educandos dos contextos das obras de Arte e criar novas formas o trabalho plástico dos 

artistas. 

A primeira aula sobre a utilização da técnica em atadura gessada, foi repleta de 

perguntas que se referiam à segurança do material. Os estudantes queriam ter a certeza que 

era seguro, já que iriam colocar no rosto. Enfatizou-se o respeito e a confiança no outro. A 

primeira máscara foi produzida pela educadora que ia explicando passo a passo o manuseio 

do material. A imagem (Fig. 2), mostra alunos atentos aos processos de construção da 

máscara. 

 
Fig. 2. Aula prática, utilizando a técnica de modelagem em atadura gessada, com estudantes do 7°ano de ensino. 

                                
 

Fonte:
 
Arquivo do autor

. 
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Percebeu-se ao longo do processo, que os laços de afetividade e confiança foram 

construídos no percurso das aulas. Aos poucos os educandos foram se organizando com uma 

lista das pessoas que iriam fazer as máscaras, com a arrumação das cadeiras para produzirem 

e a arrumação final da sala. Arrumavam a sala antes do professor chegar, ficavam na porta do 

corredor para pegar os materiais (já que a escola não possui sala de Arte) e ao final das aulas, 

limpavam todos os restos de gesso espalhados na sala. 

A atividade não foi obrigatória, os educandos tinham liberdade de não fazer a 

experiência. Contudo, a grande maioria participou de todos os processos: o corte da atadura 

gessada, a aplicação da atadura no rosto do colega ou quando participava da modelagem no 

rosto. Percebeu-se uma proximidade maior entre educador/educando, educando/educando. Os 

educandos gostavam das sensações que o gesso produzia ao tocar no rosto, sentiam-se 

acariciados com o contato do outro. A maior parte dos estudantes são carentes de afetividade 

e possuem problemas sociais e afetivos.  

Para Dewey (2010), a experiencia é pragmática4, requer uma ação interna que conduz 

a outras ações. No caminho para a experiência “Há pausas, lugares de descanso, mas elas 

pontuam e definem a qualidade do movimento” (DEWEY,2010, p.). Larrosa (2002), afirma 

que, 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 
de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer para 
pensar, parar para olhar, para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e 
escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo 
da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 19).  

 
 

                                                 
4 O movimento filosófico do pragmatismo, nasceu nos Estados Unidos e foi trazido para o Brasil por Anísio 
Teixeira, no movimento da Escola Nova. O movimento pragmático, se constituía no aprendizado a partir de uma 
ação experienciada. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=-Tc-vEXvg1I> Publicado em 19 de jul de 2010. 
Acesso: 08/08/2017 
 

2807



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 

Em depoimento, a aluna Isadora5 do 9°ano, relatou que produziu nas férias as 

máscaras com a família. A aluna Priscila6 do 7°ano comentou que iria colocar a máscara na 

sala da sua casa. Criou-se um envolvimento com a experimentação feita em sala, os alunos 

envolveram-se com a atividade e fizeram com que as famílias participassem da atividade. A 

aluna Safira7, do 7°ano, em depoimento fala da sua satisfação com aulas de Arte de como as 

aulas acrescentavam para seu aprendizado. Em depoimento a aluna Maira8 do 7°ano diz: - 

Você foi uma das únicas professoras que tipo, fez projeto legal com a gente, por causa que as 

professoras só ensinam, e você é uma das únicas e põem em prática. Você vai lá, na 

informática, põem vídeo pra gente ver como é que é, põem no quadro e ainda coloca a gente 

para fazer um projeto parecido. As falas, as reações e demonstrações de envolvimento pelos 

educandos, tem auxiliado a educadora nos caminhos percorridos para o aprendizado nas aulas 

de Arte, na E.M Josefina de Sousa Lima. A imagem (Fig. 3) mostra alguns dos resultados 

experienciados nas aulas de Arte. Ao retirar as máscaras do rosto dos estudantes eles 

vibravam, soltavam um - “Oooo” sonoro, – Doido demais ou - Gostei muito de aprender. 

Ficavam minutos observando e procurando elementos de identificação com o rosto do 

estudante que foi modelado, conforme mostra a imagem (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Modelagem em atadura gessada com os estudantes da E.M Josefina de Sousa Lima.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

                                                 
5 O nome da estudante foi preservado. 
6 O nome da estudante foi preservado. 
7 O nome da estudante foi preservado. 
8 O nome da estudante foi preservado. 
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A experimentação ainda está em processo de finalização. Os estudantes vão criar 

croquis a partir das reflexões construídas em sala, para então pintarem as máscaras com pincel 

e tinta guache. Ao findar, vamos expor as máscaras na feira de cultura anual da escola. Neste 

processo, entende-se que a experiência estética só ocorre quando há um movimento de 

unificação dos processos que são vivenciados em sala. Para Barbosa (1998), “Toda atividade 

prática adquirirá qualidade estética sempre que seja integrada e se mova por seus próprios 

ditames em direção à culminância” (BARBOSA, 1998, p.22).  

Considerações finais  

Cada vez mais tem-se visto a importância de se investir nas pesquisas que auxiliam o 

educador, nos caminhos para se chegar experiências artísticas que tenham sentido para o 

educando. O educador quando tem acesso aos registros das experiências compartilhadas por 

outros educadores, conseguem perceber uma relação de proximidade com a realidade que o 

cerca. 

A experiência no campo da Arte, é imprescindível para a construção do saber artístico 

nas aulas de Arte. Através da experiência artística, o educando cria processos de aprendizado 

de forma à caminhar com o educador na busca dos saberes que a Arte pode proporcionar. A 

experiencia é fundamental para o processo de ensino e torna rico o aprendizado que leva um 

saber mais significativo, singular e humano.  

Diante das reflexões expostas, pode-se concluir que experiência artística, é única, 

intransferível e requer um olhar diferenciado para a diversidade existente. E o educador como 

sujeito mediador do processo de ensino, ressignifica- o nos contextos sociais comunicado 

pelos educandos, nos inúmeros caminhos da educação imagética na Arte.  
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RELATOS E INQUIETAÇOES DE VIVÊNCIAS COM O TEATRO NA 

COMUNIDADE DO PROSAMIM DE MANAUS 
 

Kelly Vanessa Nunes de Sousa1 - UEA  
                                       Amanda Aguiar Ayres2 - UnB 

 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
 
Resumo 
O presente artigo apresenta relatos de experiências vividas por uma discente no curso de licenciatura em 
teatro da Universidade do Estado do Amazonas– UEA, por meio do projeto Teatro na comunidade do 
Prosamim, que tem como objetivo experimentar práticas teatrais, para conscientização da arte e da 
natureza, a partir dos meios de vida, hábitos e sentimentos de pertencimento à sociedade desses 
habitantes da comunidade do Prosamim. A vivência desenvolveu a responsabilidade de uma futura 
educadora do ensino das artes, especificamente no ensino de teatro, de conduzir oficinas teatrais junto à 
comunidade, através da cultura popular, da dramaturgia, da capacitação artística e da conscientização 
sobre o meio ambiente. Este projeto tem o objetivo de refletir sobre a importância da preservação dos 
rios, fauna e flora para nossas futuras gerações por meio da sensibilização estética e teatral. No decorrer 
do presente artigo irei descrever sobre o processo pessoal e os conhecimentos que adquiri através das 
relações entre teatro, ensino-aprendizagem, conhecimento e educação, dentro da comunidade. Assim, 
serão relatadas influências teóricas e sua relação com a prática dentro da comunidade. Dessa maneira, 
buscarei observar e analisar a vivência e a importância de se criar o planejamento das atividades com 
antecedência, um coletivo afinado e a responsabilidade que cada mestre-encenador tem ao executar o 
seu papel dentro da comunidade. Estes elementos merecem destaque especialmente no caso dessa 
comunidade que tem todo um histórico que muitas vezes não é conhecido pelas crianças que participam 
do grupo de teatro. Estamos em processo de criação, mais especificamente no momento de composição 
da dramaturgia que vem sendo construída durante o processo das oficinas ministradas pelos estudantes 
do Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 
Palavras-chave: Teatro e Comunidade. Formação do Educador de Teatro. Responsabilidade Social. 
 
 
Introdução 

 

Este artigo tem como ênfase apresentar inquietações vividas por uma discente do curso 

de licenciatura em Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O processo que será 

discutido nesse trabalho teve início no segundo semestre de 2016 e ainda se apresenta em 

                                                 
1 Acadêmica do curso de licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail: 
kellyvanessanunes12@hotmail.com. 
2 Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília - UnB 
Professora Titular da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail: amandaaguiarayres@gmail.com. 
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andamento, na disciplina de Tópicos de Práticas Teatrais e Teatro de Formas Animadas, uma 

vez que também colaborou no andamento da disciplina de Pedagogia do Teatro. A turma do 4º 

período de Licenciatura em Teatro tem sido instigada a elaborar um projeto para desenvolver 

oficinas de teatro junto à uma comunidade a ser escolhida em coletivo. 

 O grupo de acadêmicos, estudantes da disciplina escolheram trabalhar na Comunidade 

do PROSAMIM3. Inicialmente, esta comunidade não havia despertado o meu interesse, mas 

como todo o coletivo estava de acordo com o local devido à sua proximidade com a 

universidade. Pois tanto a comunidade quanto a unidade acadêmica se localizam na rua 

Leonardo Malcher, no bairro Centro, zona sul de Manaus. Portanto, definimos que as crianças 

do PROSAMIM seriam o nosso público-alvo.  

Dentro da universidade, aprendi a refletir sobre o meu papel diante da sociedade, 

especificamente meu compromisso como cidadã e futura educadora. Percebi a possibilidade de 

poder – de alguma forma – compartilhar e receber da comunidade aquilo que estava conhecendo 

na universidade. Toda teoria lida, estudada e sistematizada despertou um profundo desejo em 

contribuir, tanto para mim mesma como para todos, daí então passei a valorizar a ida à 

comunidade.   

 
O ensino superior, tal qual se consolidou historicamente, na tradição ocidental, visa 
atingir três objetivos, que são obviamente articulados entre si. O primeiro objetivo é 
da formação de profissionais das diferentes áreas aplicadas, mediante o 
ensino\aprendizagem de habilidade e competências técnicas; o segundo objetivo é o 
da formação do cientista mediante a disponibilização dos métodos e conteúdos de 
conhecimento das diversas especialidades do conhecimento; e o terceiro objetivo é 
aquele referente à formação do cidadão, pelo estimulo de uma tomada de consciência, 
por parte do estudante, do sentido de sua existência histórica, pessoal e social. Neste 
objetivo está em pauta levar o aluno a entender sua inserção não só em sua sociedade 
concreta, mas também no seio da própria humanidade. Trata-se de despertar no 
estudante uma consciência social.  (SEVERINO, 2007, p.22) 
 

 
Ao refletir e compreender que, segundo Severino (2007), estar inserida na comunidade 

me levou a conhecer-me mais, nasceu em mim o desejo de poder contribuir com a 

responsabilidade social que o ser humano deve ter com seu semelhante. Sendo uma mestre-

                                                 
3 Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM) é um programa do Governo Estadual 
iniciado em 2003 que consiste em melhorar a qualidade de vida da população residente na área de abrangência 
do programa, através do melhoramento das condições sanitárias do entorno urbano. 
As obras abrangem a remoção das palafitas implantadas e o reassentamento das famílias em novas unidades 
habitacionais às margens dos Igarapés. 
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encenadora4, foram surgindo várias indagações e curiosidades a serem supridas, por 

exemplo: “Quais as mudanças que essas pessoas tiveram psicologicamente, 

financeiramente e socialmente? ”, “Quem mantém limpo esse local? ”, “As pessoas que 

vivem aqui se sentem bem com toda essa mudança que tiveram? ”. Durante o processo de 

criação do nosso projeto, abordamos diversos assuntos relacionados à problemática dos 

manauaras não valorizarem a riqueza ambiental e cultural presente na região, com a 

potência que ela merece. Nosso ponto de partida e a configuração da proposta foram sendo 

construídos aos poucos a partir dos encontros em sala de aula. Pela orientação da professora 

Amanda, fomos estimulados a registrar nossas impressões da aula através dos protocolos, 

que teve grande importância para o fluir do projeto. 

 

Fig. 1. Protocolo dos acadêmicos de licenciatura em Teatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Coordenação do Projeto 

 

Os desenhos das mãos apresentado acima nos remete ao processo de criação 

colaborativa5 que começava a se desenhar e amadurecer com as discussões, diálogos e trocas 

de experiências entre os diferentes participantes do grupo. 

                                                 
4 O termo Mestre-Encenador é utilizado neste artigo pois na comunidade temos a possibilidade de trabalhar 
pedagogicamente as trocas de conhecimentos, segundo Martins (2003), é necessário o professor de teatro trazer 
suas práticas e habilidades artística ao objetivo pedagógico. 
5 O processo de criação colaborativo se difere do processo coletivo principalmente por apresentar divisão dos 
participantes em funções. Em nosso caso, trabalhamos com núcleos de trabalho específicos que devem pensar as 
ações do projeto e a realização das oficinas considerando: direção, produção, cenografia, sonoplastia, maquiagem, 
dramaturgia, iluminação e figurino. 

2813



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

Dessa maneira, a dimensão colaborativa do trabalho passa a influenciar positivamente 

nosso propósito. E assim, escolhemos ter como ponto de partida inicial da criação a 

transformação dos materiais coletados no entorno das residências dos moradores do 

PROSAMIM. Nosso objetivo com o projeto é propor uma conscientização acerca da 

preservação do ambiente em que vivem, levando a temática ambiental através do recolhimento 

adequado do lixo, transformando alguns materiais descartáveis, como por exemplo, garrafas 

pets, jornais e sacos plásticos em bonecos. Estes se tornarão personagens da montagem cênica 

que no final desse ano (2017) planejamos apresentar na comunidade. Notamos que há um desejo 

muito forte na comunidade de preservar a natureza e conscientizar as pessoas sobre a 

importância de descartar o lixo nos locais certos. Ao adentramos no PROSAMIM, logo na 

entrada, podemos visualizar uma placa, feita a mão pelos próprios moradores da comunidade. 

 

Fig. 2. Placa de preservação feita pelos moradores. 

 
 Fonte: Coordenação do Projeto. 

 

 Nos encontros de sala de aula também relatamos a importância da unidade na 

diversidade. Todos os participantes do coletivo têm suas características pessoais e as visões sob 

ângulos diferentes é positivo para uma experiência que está em construção. Isso traz uma 

reflexão não somente a nós, estudantes da disciplina Tópicos Praticas Teatrais I e II, mas para 

todos os envolvidos da comunidade, para os acadêmicos do curso de Teatro e para nossa 

orientadora Amanda Ayres. Nesse sentido vale destacar: “A universidade, em seu sentido mais 
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profundo, deve ser entendida como uma entidade que, funcionária do conhecimento, destina-se 

a prestar serviço à sociedade no contexto da qual ela se encontra situada” (SEVERINO, 2007, 

p.23).   

De acordo com o autor, o estudante dentro da universidade deve formar uma consciência 

social, prestando serviço à comunidade de modo a buscar vínculos com aquilo que tem 

aprendido e refletido dentro da academia. No nosso caso, tem sido através das oficinas de teatro, 

das formas animadas, músicas regionais e contação de histórias que sugerimos estabelecer o 

retorno social proposto ao cursar uma graduação em uma instituição pública de ensino. A 

maioria dessas oficinas foram realizadas durante o processo de criação do nosso projeto, pois 

assim poderíamos estabelecer o diálogo com a comunidade e proporcionar o intercâmbio de 

conhecimentos entre as crianças do PROSAMIM e os discentes da universidade.  

 

 

      Primeiros passos 

 

Dentro da universidade, desde o início do curso, tenho sido indagada sobre a atuação do 

Professor de Arte, pois é a profissão que seguirei após a graduação. Inicialmente observava 

todos os comentários e situações desagradáveis que muitos professores de Artes passam ao 

chegar à escola de ensino básico, pois, entre outros desafios, ser polivalente não é o desejo de 

todos e requer a habilidade de quatro linguagens que não foram estudadas a fundo no processo 

de formação universitária. 

Apesar de muitos acreditarem que é comum e os professores de artes estarem sujeitos a 

se tornarem polivalentes, é fundamental reconhecermos as especificidades das áreas de 

conhecimento em que atuamos. Durante minhas primeiras vivencias na comunidade 

PROSAMIM e na Escola Maria R. Tapajós, onde estou como professora através do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) sob coordenação do Professor Jhon 

Weiner de Castro e orientação da Professora França Viana, foi possível realizar algumas 

observações. Na comunidade temos o livre acesso para exercitar e compartilhar aquilo que 

realmente estudamos e pesquisamos integralmente na graduação. Iniciamos as ações na 

comunidade através de uma intervenção artística coletiva em que cada acadêmico criou um 

personagem com base na técnica de palhaço com o intuito de propor uma manifestação lúdica 
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no contato inicial com as crianças. E depois disso, proporcionamos uma sequência de oficinas 

que possibilitaram a troca de experiências com as crianças da comunidade por meio de jogos 

teatrais, contação de histórias, confecção e manipulação de bonecos. 
 

 

Fig. 2. Intervenção de palhaço com os mestre-encenadores e crianças da comunidade. 

 
Fonte: Coordenação do Projeto. 

 

Em nossos primeiros contatos com a comunidade, depois da intervenção de palhaço, 

iniciamos a primeira oficina com contação de histórias, na qual partimos do princípio de se 

gerar diagnóstico. Para tanto, propusemos que as crianças compartilhassem suas histórias de 

vida, as fábulas e histórias que já conheciam, e então, atuando como a falante e alegre Maria 

(nome fictício), inicia-se a cena com a velha e conhecida história do chapeuzinho vermelho. A 

maneira envolvente de Maria contar a história atraiu a atenção de todos em volta, tanto dos 

acadêmicos de teatro como das crianças envolvidas. 

Desgranges apud Meirieu (2010) ressalta que, das crianças entrevistadas, aquelas 

habituadas a frequentar salas de teatro, de cinema, e a ouvir histórias demonstram maior 

facilidade de conceber um discurso narrativo, de criar histórias, de organizar e apresentar os 

acontecimentos da própria vida. A investigação indica, assim, que quem sabe ouvir uma história 

sabe contar. Quem ouve, sendo estimulado a compreendê-la, exercita também a capacidade de 

criar e contar, sentindo-se, de certa forma, motivado a construir sua própria narrativa. 

De acordo com o acontecido na comunidade e o que Desgranges – citando Meirieu – 

declara, compreendo que essa criança ao vivenciar a experiência de muitas vezes ouvir a 

história do chapeuzinho vermelho, se apropriou da história e nos conquistou. 
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       A ida ao Teatro 

 

Em abril desse ano (2017), durante nosso processo na comunidade, aconteceu em 

Manaus a 11º Amostra de Teatro do Amazonas, em que teve a apresentação do espetáculo “ O 

Circo de Piteco Só ” (História de um palhaço que dentre tantas idas e vindas com seu circo se 

vê só, diante de todos seus sonhos e afazeres artísticos) com o ator amazonense Richards Harts. 

Decidimos, então, levar as crianças à uma apreciação artística, de modo que tal experiência 

pudesse agregar aos resultados do nosso projeto. 

Aprendi na teoria que, segundo Ingrid Koudela (2010) com seu livro “A ida ao teatro”, 

é importante as crianças terem uma preparação antes ir ao teatro, sendo informadas sobre o 

espetáculo, a narrativa. Como não realizamos essa preparação a ação prática foi difícil de ser 

executada, pois nem todo o coletivo de mestre-encenadores havia lido ou tinha o conhecimento 

do texto. No entanto, como nesse dia estávamos sob a orientação da Professora França Viana, 

ela encaminhou muito bem a situação, organizando uma roda de conversas com as crianças 

presentes, que relataram já terem recebido na comunidade um grupo de teatro. Apesar de não 

recordarem sobre os dados específicos do espetáculo tinham a lembrança que foi uma 

experiência inédita com o fazer teatral. Quando foram informados que iríamos levá-los ao 

teatro, mais especificamente um espaço cultural que recentemente voltou a funcionar na cidade 

de Manaus, o Les Artistes Café Teatro, todos ficaram muito animados. Contudo, devido à falta 

de um planejamento prévio e sistematizado dos mestre-encenadores, muitas crianças não 

puderam ir, os pais não foram avisados com antecedência. Aquele momento foi frustrante 

devido à falta de comprometimento de alguns mestre-encenadores, e os estudantes, no caso as 

crianças da comunidade, foram os que sofreram pela falta de organização coletiva, daí surgiram 

vários questionamentos: Que tipo de educadora quero me tornar? Preciso assumir a 

responsabilidade de uma professora, senão estarei acarretado várias frustações não só para mim 

como para todos os estudantes que estarão sobre minha responsabilidade. No entanto, nesse dia, 

outras crianças, apesar de os pais não terem sido avisados com antecedência, foram autorizadas 

a ir, uma das mães até se disponibilizou em acompanhar não somente suas filhas, mas outras 

duas crianças da comunidade. Dessa maneira, nesse dia conseguimos reunir cinco crianças e 

uma mãe.  Essa experiência possibilitou vivenciar na pratica a importância do planejamento. 
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De acordo com KOUDELA (2010, p.13.), “a apreciação do espetáculo deve ser antecedida por 

uma etapa de preparação que se inicia com você, professor, na sala de aula”. Observamos que, 

segundo as orientações disponibilizadas por Koudela, é uma responsabilidade do professor 

fazer essa preparação. 

A ida ao teatro trouxe o encantamento e até mesmo a inercia da nossa personagem Maria 

que durante o espetáculo não se movimentou para nada nem mesmo para interagir com o ator, 

que em muitas vezes possibilitou o envolvimento da plateia. A leitura do texto de Desgranges 

nos contextualiza a respeito do teatro épico Brechtiano. Além disso, ao observar o espetáculo 

“O Circo de um Piteco só” é possível identificar a quebra da quarta parede e a produção do 

pensamento crítico.  

Segundo Brecht (1946) citado por Desgranges (2006, p.39) teatro épico parte da 

representação de um indivíduo para alcançar toda a comunidade em que ele está inserido. O 

homem é revelado em seu rastro social e histórico. O gesto de um homem está vinculado ao 

gesto da comunidade humana. Brecht vai, assim, conceber o que denomina de gesto social 

(gestus), o gesto ou o conjunto de gestos que revelam a determinação histórica das atitudes 

humanas. O gesto em seu enfoque social e não psicológico. Um gesto crítico e criticável.  

Vale destacar que a cada dia de ação do projeto tenho me apaixonado mais pelas 

vivências na comunidade, visto que é um espaço em que estou tendo a liberdade para ministrar 

aquilo que tenho aprendido na universidade com autonomia e responsabilidade de contribuir 

com a formação em teatro de uma comunidade. 

 

Considerações finais 

 

O projeto na comunidade tem despertado uma reponsabilidade e capacidade 

fundamental para a minha formação docente, reverberado um prazer contínuo para confirmar a 

certeza que estou no curso certo de graduação. Apesar do trabalho com as crianças na 

comunidade e com o coletivo ser bastante desafiador, cada vivência nova tem possibilitado a 

construção de conhecimentos significativos e despertado uma satisfação pessoal, além de me 

firmar na ideia de seguir nessa área profissionalmente, contribuindo, de alguma forma, para o 

Teatro. 
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Durante esse ano, vivenciando teoria e pratica junto à comunidade, foi possível perceber 

quatro realidades vivenciada por mim: desafio, satisfação, responsabilidade e amadurecimento 

pessoal e acadêmico. A partir dessa reflexão, posso seguir junto ao coletivo de mestre-

encenadores e as crianças da comunidade com uma nova perspectiva de um processo que ainda 

está em andamento, valorizando nossas experiências vivenciadas com a falta de planejamento, 

e valorizando cada momento no qual possamos obter experiências. 

Certamente muitas atitudes que tivemos no decorrer daquele tempo terão 

encaminhamentos diferentes agora, como o senso de organização, de responsabilidade social 

com as crianças e sobretudo nossa formação profissional. Com a oportunidade de experimentar 

e refletir constantemente sobre a nossa prática, a expectativa é que nessa nova etapa do processo 

de criação o coletivo de mestre-encenadores possa ir além das expectativas no trabalho junto à 

comunidade. Esse novo semestre exigirá ainda mais planejamento e comunicação entre o 

coletivo, visto que estamos, no momento, elaborando a montagem cênica e a construção da 

dramaturgia, a qual está sendo criada através dos protocolos realizados pelas crianças, sendo o 

protocolo, segundo Japiassu (2012, p.74): 

 
[...] as coisas que o aluno quer dizer sobre o que vivenciou nas aulas de teatro. Eles se 
referem sempre a última sessão de trabalho e costumam ser apresentados quando tem 
inicio um novo encontro, durante o círculo de discussão inicial. A cada sessão, um 
aluno diferente ou um grupo de alunos se responsabiliza pela confecção do protocolo 
referente aos assuntos discutidos, aos episódios ocorridos e as reflexões sobre os 
trabalhos daquele dia. A escolha dos responsáveis pela confecção do protocolo não é 
feita exclusivamente pelo professor. Espera-se sempre que um ou mais membros do 
grupo, voluntariamente, apresentem-se como responsáveis por essa tarefa. 
 
 

 No início desse trabalho relatei a importância que o protocolo teve na minha decisão 

para assumir o desafio de estar na comunidade. E, assim, a partir da experiência vivenciada 

anteriormente em sala de aula na universidade foi possível multiplicar a proposta dos protocolos 

junto as crianças da comunidade. Durante o término das oficinas ministradas as crianças foram 

incentivadas a elaborar os protocolos. Estes têm tido um papel muito importante para avaliação 

e registro, e também facilitado o processo de criação da dramaturgia que será encenada por eles 

no final desse semestre. 

 

2819



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 

 

DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo. São Paulo: 
Hucitec, 2016. 

JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do Ensino de Teatro. Campinas: Papirus, 2012.  

KOUDELA, Ingrid. A ida ao Teatro. São Paulo: [s.n], 2010. 

MARTINS, Marcos Bulhões. Encenação em jogo: experimento de aprendizagem e criação 
do teatro. São Paulo: Hucitec, 2004. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

VALENTE, Tamara da Silveira. O papel do professor de educação artística. Educ. rev.  n. 
9.  Jan./Dez. Curitiba: 1993. 

 

 

 

Referências bibliográficas 

2820



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

RETORNO DA ARTE/EDUCAÇÃO MODERNISTA? INOVAÇÃO OU 
PRIVAÇÃO DE CONHECIMENTO? 

 
 

Maria Carolina Cossi Soares Barretti1 
Rosa Iavelberg2 

 
Grupo de Trabalho em Ensino GT-3 

 
Resumo  
O texto apresenta uma reflexão sobre concepções de aprendizagem e de ensino em Arte na perspectiva 
da arte/educação contemporânea, que defende o papel do professor e das culturas, como forma de 
democratização do ensino e de equidade no acesso à arte. Para tanto, releva o papel do professor como 
promotor de aprendizagem e conhecimento por meio do diálogo com a arte que favorece múltiplas 
oportunidades de participação cultural e social durante e após o período da educação escolar.  
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem em Arte; Arte/educação Modernista e Contemporânea  
 
Abstract 
The text proposes a reflection on conceptions of learning and teaching in Art from the perspective of 
contemporary art / education, which defends the role of teachers and cultures as a form of 
democratization and equity in the access to art. Therefore, it highlights the role of the teacher as a 
promoter of learning and knowledge, through dialogue with the art, which favors multiple 
opportunities for cultural and social participation during and after the process of school education. 
Key Words: Teaching and learning in Art; Modernist and Contemporary Art / Education 

 

Introdução 

Desde os anos de 1980, com ideias que emergiram já nos anos 1960, os pesquisadores 

e pensadores buscaram superar as práticas espontaneístas da concepção modernista da 

arte/educação, apontando para a necessidade de conectar os alunos com a produção social e 

histórica da arte em sua diversidade, por meio de ações didáticas informadas pelas culturas.  

 A compreensão das manifestações da arte como linguagem e o desafio de favorecer a 

interação dos aprendizes com as culturas artísticas engendrou novas perspectivas para o 

                                                        
1 Maria Carolina Cossi Soares Barretti é doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo, 
integrante do Grupo de pesquisa Formação de Educadores em Arte (CNPq) e atua como coordenadora 
pedagógica de 1o e 2o ano do Ensino Fundamental I. 
2 Rosa Iavelberg é Profa. livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Trabalha 
com formação de professores na área de Arte/Educação e é líder do Grupo de pesquisa Formação 
Educadores em Arte (CNPq) 
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ensino. Travou-se aí o que podemos chamar de um conflito construtivo entre a arte/educação 

modernista e a contemporânea.  

 A concepção modernista superou a visão de arte acadêmica da escola tradicional, na 

qual o papel do aluno era fazer arte por intermédio, basicamente, de representações do real ou 

de imagens apresentadas para serem reproduzidas nas aulas. Sendo assim, arte/educação 

modernista fez avançar a poética autoral dos alunos. Entretanto, tal prática educativa se 

traduziu em trabalhos criativos limitados à auto-expressão, que se empobreciam sobretudo na 

adolescência, por não dialogarem com a arte do mundo.  

 O impasse que a construção da arte/educação contemporânea tenta solucionar desde 

então é: como seguir favorecendo o desenvolvimento de um fazer autoral que dialogue com as 

culturas, sem incorrer nos equívocos já superados a respeito da separação modernista entre o 

aluno e o universo da arte ou da condução da escola tradicional que trabalhava com 

procedimentos de representação do real e cópias de modelos?  

Faz-se assim necessário um equilíbrio entre atividades escolares informadas pelas 

culturas e as criadas com autoria e autonomia pelos alunos da Educação Básica. Saber fazer 

arte, informado pela produção social e histórica, refletindo sobre ela tornam-se fundamentos 

primordiais para o Ensino da Arte. 

 
Conhecer a arte do outro (artistas e pares) para compreender o sistema da arte, saber 
contextualizar poéticas e emitir julgamentos críticos sobre elas, na 
contemporaneidade, não é um exercício de submissão de quem aprende arte, tanto 
de alunos como de professores em formação, ao contrário, é um caminho para a 
autoria artística e para a formação histórica e crítica na interação com as poéticas.  
A arte/educação contemporânea opera com dois vetores em interação permanente: o 
fazer e o compreender a arte sabendo contextualizá-la.  
(IAVELBERG, 2016, pp. 159, 160) 

  
Nesta esteira de propostas, no Brasil, a Abordagem Triangular da Profa. Ana Mae 

Barbosa dos anos 1980 em diante, os Parâmetros Curriculares Nacionais a partir de 1995 e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais impressas em 2013 reiteram, em diferentes perspectivas, 

a  interação com a arte, isso também compõe a proposição do componente Arte na Base 

Nacional Curricular Comum, cuja versão final está em andamento quando escrevemos este 

artigo.  
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O percurso de assimilação da perspectiva contemporânea da arte/educação, tanto do 

ponto de vista conceitual como metodológico, caminha agora para os seus 40 anos e sofreu, 

como de costume, traduções múltiplas, que em alguns casos  incorreram em práticas pouco 

efetivas para a aprendizagem da arte e a formação cultural dos alunos. 

Podemos tomar estas práticas como assimilações deformantes, soluções primeiras para 

o desafio do uso das imagens na sala de aula, mas essas precisam ser superadas para que a 

didática da arte não retroceda. 

A seguir analisaremos dois processos em que a transposição didática da linguagem da 

arte na educação contemporânea se desalinharam e perderam seu sentido original: a 

compreensão fragmentada da Abordagem Triangular com as práticas de releituras de obras na 

sala de aula e a visão polivalente das linguagens da arte na leitura dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

No primeiro caso, as interpretações superficiais da Abordagem Triangular - que tinha 

bases sólidas e já apontava para a necessidade da conexão dos alunos com as culturas e os 

contextos de produção da arte -, levaram à compreensão de que o fazer, a apreciação e a 

contextualização histórica poderiam se configurar como situações independentes na sala de 

aula.  

Esta visão fragmentada, em muitos casos, acabou por esvaziar as práticas didáticas de 

seu sentido, levando a um fazer artístico empobrecido sem diálogo com as culturas, criando 

situações de apreciação não contextualizadas, comprometendo a aprendizagem. 

Muitas escolas passaram a organizar cursos de história da arte para os alunos, que não 

estabeleciam relações com as propostas de produção. Neste processo, as aulas de história da 

arte se tornaram enfadonhas e o fazer dos alunos seguiu apoiado na auto expressão.  

As atividades de releitura de obras, termo equivocadamente emprestado da arte para a 

prática pedagógica, invadiram as salas de aula a partir de interpretações também equivocadas 

do olhar contemporâneo. Tais situações, que propõem a cópia de imagens da arte a partir das 

impressões do aprendiz, assemelham-se à educação tradicional, com a diferença de que as 

imagens produzidas não precisam ser precisas em relação ao modelo, mas podem abarcar os 

pontos de vista dos alunos. 
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A grande questão que se coloca está na compreensão errada dos processos de 

aprendizagem na produção de imagens a partir da apreciação, que já foram investigados na 

perspectiva contemporânea. 

Neste ponto, vale retomar o conceito de assimilação recriadora já explorado na 

proposta do Desenho Cultivado da Criança (IAVELBERG, 2006). Este conceito revela que 

no processo de aprendizagem do fazer, o aprendiz incorpora elementos e formas que observa 

na cultura e os recria em práticas autorais.  

[...] 

não se trata de aprender a desenhar relendo ou copiando modelos de 
imagens da arte, ou seguindo passos impostos pelo professor para 
aprender a fazer determinados desenhos, mas de assimilá-los aos 
próprios esquemas desenhistas, no contato com códigos da linguagem, 
gerados nas diferentes culturas e épocas, em sua abertura à 
singularidade dos desenhistas individuais, que desenvolvem seus 
percursos de criação pessoal, agora informados pelas 
culturas.(IAVELBERG, 2006,  p. 25) 
 

A prática da releitura, em seu uso alienado na aprendizagem da arte, exclui o processo 

de produção autoral, não se configura como situação favorável ao desenvolvimento artístico 

dos alunos. Entendemos que o encontro dos alunos com as imagens deva estar a serviço da 

investigação, por meio da qual cada aluno conhece as temáticas, os meios e os problemas que 

os artistas se colocam, assim pode expandir o que já sabe ao dialogar com a arte. 

O conceito de assimilação recriadora pode apoiar também a reflexão sobre os 

equívocos da fragmentação das dimensões fundamentais para a aprendizagem da arte (fazer, 

apreciar, refletir e saber contextualizar), pois  aponta para a necessidade de uma visão 

integrada, em que o fazer se alimenta das  imagens que, quando são contextualizadas, têm 

sentido para o aprendiz. Neste processo, se preserva o desenvolvimento de um percurso 

criador autoral e também o diálogo com as culturas. 

Os PCNs, cuja proposição era construtivista, também geraram muitos equívocos nas 

salas de aula. A interpretação mais distante do que se estruturou nos documentos é a de que se 

propunha a polivalência em relação às linguagens da arte.  

As leituras da Abordagem Triangular e dos PCNs quando feitas de maneira 

superficial, de nosso ponto de vista, acabaram por invocar um processo de resistência dos 
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professores que se sentem perdidos no campo de novos paradigmas do ensino e da 

aprendizagem em Arte.  

Até hoje, verifica-se a incerteza sobre o lugar que as obras de arte e o fazer criador 

devem ocupar nas salas de aula e nas práticas de muitos professores os quais   preferem, por 

falta de formação adequada, abandonar as situações didáticas informadas pela arte, seguindo 

com a livre-expressão ou mesmo com a cópia de modelos e o treino de habilidades motoras, 

freando e empobrecendo a arte dos alunos, deixando de favorecer ampliações, pesquisas e a 

possibilidade de participação cultural e social.  

Não vamos nos deter no idos dos anos de 1980 e 1990 porque se sabe que nenhuma 

proposta que traz um novo paradigma ou que modifica as leis e os documentos oficiais se 

assentará e será transformada pelos professores, enquanto houver contextos escolares 

inadequados, precariedade na formação inicial e na continuada e, sobretudo, se a falta de 

reconhecimento social da profissão de professor perdurar.  

Não é por acaso que, a despeito das ideias da arte/educação contemporânea, desde 

2010, as orientações modernistas retornam ao foco do interesse do aluno e da criatividade. 

Esses dois aspectos, resquícios da arte/educação modernista, que parecem ressurgir nesta 

década, já estavam contidos nas proposições desde os anos de 1980, com ênfase diferente das 

ideias e práticas modernistas que as antecederam. Contudo, se retornam com força, temos 

como hipótese que o trabalho com conteúdos no ensino da arte não foi alcançado a contento. 

Tornou-se enfadonho e sem sentido para muitos professores e alunos.    

A falta de sentido no ensinar e no aprender advém de muitas fontes, mas a principal é 

o isolamento e a não conexão do que se ensina e do que se aprende com a vida de cada um e a 

vida em sociedade. Que significado tem para os professores de arte aprender novos 

paradigmas se não se consolidam práticas colaborativas que lhes outorgam um sentido de 

pertencimento e de agente educacional em desenvolvimento permanente, enquanto sujeito 

criador no âmbito didático na sua escola e na comunidade mais ampla que a envolve?  

 
Fortalecer a relação entre arte e vida é objetivo do ensino de arte nas escolas. A 
arte/educação moderna cumpriu esse propósito ao acreditar que, em atos criativos de 
livre expressão, o aluno associava as experências de vida com eco em sua 
interioridade às formas, temas e procedimentos de suas criações. No ensino 
contemporâneo, a arte da criança é considerada como suporte da experiência 
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artística em si, que passa a fazer parte da sua vida enquanto diálogo com o próprio 
mundo simbólico, relacionando-o aos de outras crianças e ao do artista. Ou seja, 
suas experiências de construção e expressão em arte geram frutos, que são vitais às 
trocas simbólicas da criança consigo mesma e com outros que fazem arte: crianças 
ou adultos. Assim sendo, a arte infantil é uma realidade criada, com a qual a criança 
interage e por intermédio da qual se expressa e se comunica. (IAVELBERG, 2017, 
p.21) 

 

O entendimento das relações entre professores, alunos e o contexto educativo local, 

nacional e internacional é imprescindível para observar a criança e o jovem que cria na escola 

uma interação com o mundo da arte, pois este pode ser apropriado pelos que ensinam em 

conexão com as ideias da comunidade de arte-educadores e dos profissionais de sua equipe, 

fazendo jus a uma formação que os habilite para tal. Isso ainda é um objetivo não transposto, 

entretanto, apesar disso, nossos docentes precisam de uma formação comprometida com as 

novas orientações, por meio da qual possam experienciar práticas análogas às que vão 

desenvolver na sala de aula.  

Diante da falta de possibilidade de ação educativa a contento em Arte, na maioria das 

escolas públicas do país, o ensino e a mediação de conteúdos pelos professores seguem sendo 

menosprezados, mesmo quando são propostos nos textos dos currículos. O aluno é um 

investigador que aprende por si, mas não apenas com o mero acompanhamento do professor, 

e sim com a competência docente de gerir as situações de aprendizagem.  

 
Ao assumir a teoria construtivista em todas as suas implicações, muda-se a 
concepção que se tem do papel da escola e da função do professor, pois ela exige 
que se modifiquem os preconceitos, por exemplo, com relação ao potencial dos 
alunos para conduzir e construir conhecimentos, com relação ao papel da 
aprendizagem cooperativa dos outros alunos, com relação ao papel do professor e 
seu caráter mediador. 
(CASTELLAR, 2005, p. 48)   

 

Base Nacional Curricular Comum do Ensino Fundamental  

Na Base Nacional Curricular Comum do Ensino Fundamental o componente Arte é o 

que menos trata de conteúdos ano a ano, são nomeados objetos de conhecimento, 

praticamente os mesmos para todas as linguagens. A estes objetos associam-se habilidades 

que são formulações ainda genéricas que não informam ao professor o que ensinar, diante 

disso,  a abertura à livre expressão e seu retorno, é o mais provável. Arte é o componente mais 
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fraco em termos de definição dos conteúdos que consolidariam uma base comum, propósito 

do referido documento. Apesar de se definirem as dimensões do conhecimento (criação, 

crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão) sem uma definição mais específica dos 

conteúdos nada se concretiza na sala de aula.    

Isso nos alerta para problemas a serem encarados pelos defensores da arte/educação. 

Além dos problemas citados, existe outra necessidade de enfrentamento que advém da 

inserção de uma quinta categoria na BNCC, ao lado das quatro linguagens, chamadas de 

unidades temáticas (artes visuais, dança, música e teatro) já conquistadas em documentos 

anteriores. Tal unidade temática foi nomeada de artes integradas, aí reside o perigo da 

polivalência. Livre expressão e polivalência representam, na atualidade, um visão 

ultrapassada, pois na área já se conquistou a concepção de criação artística alimentada pela 

arte e a de interdisciplinaridade que preserva a natureza de cada componente ou área que 

compõem uma sequência de atividades.  

Vale destacar que hoje as novas proposições didáticas que emergiram na tentativa de 

superar o ensino por meio da transmissão e memorização de conteúdos, sobretudo, a partir da 

teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1970) e dos apontamentos de Novak (2000) 

acerca da importância da motivação para a aprendizagem, apoiam procedimentos das 

metodologias ativas, como a da sala de aula invertida e do ensino por investigação a partir dos 

interesses dos alunos. Entretanto, sofrem interpretações equivocadas, por vezes combinadas 

aos motes espontaneístas e criativos da arte/educação modernista.  

Sendo assim, o estado da Arte na educação escolar evoca um protagonismo 

desinformado do aluno que, com menos intervenção didática dos professores e acesso a 

conteúdos, passaria ao autodidatismo nas situações de aprendizagem em Arte. Nas atividades 

do aluno tanto nas compartilhadas, como nas de investigação a descoberta e a resolução de 

problemas teriam pouca mediação do professor. O professor retorna ao papel de incitador e 

facilitador, proposta modernista, apesar de pairar a ideia de que o aluno deve ter contato com 

a produção social e histórica da arte, pois ocorre a diminuição o papel do educador de 

informar sobre a arte e seus conteúdos comuns do ensino fundamental, de maneira mais 

precisa e definida na promoção da aprendizagem.  
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Nas atividades de fazer artístico, o aluno guiado apenas por seus interesses e 

necessidades de aprender traz  de volta à sala de aula, a ideia de intervenção didática como 

promotora do interesse e da necessidade de saber é substituída pelos conteúdos que ele 

investiga nos atos de fatura, pois os objetos artísticos das diferentes culturas são definidos 

vagamente, por intermédio de uma lista de habilidades.  

No que se refere à interação com as produções artísticas, as perguntas não se balizam 

pelas orientações sobre o desenvolvimento da apreciação estética: Efland (1990), Housen 

(2011), Ott (1997) ou Parsons (1992), pois diante dos objetos de arte o procedimento mais 

adequado às “novas orientações” é deixar os alunos terem suas experiências, pois ao ensiná-

los os consideramos ignorantes.   

 

Didática e pesquisa 

Com base nas investigações das autoras deste texto, defenderemos a ideia de que a 

didática se transforma na medida em que as pesquisas sobre ensino e aprendizagem em arte e 

as concepções sócio-políticas do papel da escola na sociedade avançam e se atualizam diante 

da realidade, para nós o professor/educador, tanto na escola como no museu ou na instituição 

cultural, segue tendo papel primordial na aprendizagem e no acesso à arte. 

A aprendizagem de artes visuais na escola e no museu, na perspectiva da educação 

contemporânea, exige a integração entre os conteúdos do currículo escolar e os conteúdos 

oriundos das visitas a exposições em museus e instituições culturais. As mediações educativas 

diante de trabalhos artísticos promovem a construção de saberes na área de arte.  

Desta forma, é importante refletir sobre os dois contextos de aprendizagem das artes 

visuais (espaços expositivos e escola) e sobre a necessidade de interação entre os conteúdos 

dos conhecimentos escolares e museológicos. A arte encerra conteúdos próprios, construídos 

nas práticas sociais e históricas por seus agentes que mudam no tempo, sendo hoje 

constituídos como: arte-educadores, artistas, críticos, filósofos, curadores, museólogos, 

historiadores e educadores, os quais criam ideias, ações e poéticas em diferentes contextos 

sociais de produção.  
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Pode-se constatar que a participação crítica e consciente do aluno na sociedade é 

influenciada pela seleção e tratamento dados aos conteúdos no estudo da arte. Assim, a visita 

às instituições de arte permite aos alunos a aproximação tanto do sistema da arte, como da 

dinâmica de funcionamento das ações nos museus: de preservação, documentação, aquisição, 

comunicação e educação. Além do contato com as obras, a partir do Ensino Fundamental, os 

alunos podem conhecer o projeto curatorial, os percursos planejados pelos educadores do 

museu em cada mostra, as narrativas orais e escritas que estruturam a visita e os materiais de 

apoio didático, caso existam. Alunos e professores podem ter acesso aos fatos e às ações de 

cada montagem de exposição e saber como eles foram pensados para orientar as visitas 

escolares, nos casos em que ocorre integração entre os curadores das mostras e os educadores 

dos setores educativos. O circuito de visitação pode ser planejado pelos educadores do museu 

com propósitos didáticos, mesmo quando não ocorre a referida e desejável integração. 

Portanto, em uma visita ao museu, as obras que farão parte do conjunto da fruição dos alunos 

e a ordenação do espaço expositivo dialogam e se comunicam compondo os conteúdos da 

aprendizagem.  

Compreendemos que o retorno de traços da arte-educação modernista, que hoje está 

em curso, principalmente, em muitos museus e instituições culturais está a serviço da 

desarticulação entre as práticas dessas instituições e das instituições escolares. Essa atuação 

encontra espaço em nossa área, cremos, dada a falta de pesquisas substantivas que articulam o 

papel da experiências com objetos artísticos e a criação autoral dos alunos. Em outras 

palavras, como se dá a alimentação da fatura criadora e autoral no contato com a arte e como 

deve ser orientada essa conexão, tanto na instituição escolar como na cultural? Outro fator 

agravante da articulação da escola com a produção artística em múltiplos espaços culturais e 

urbanos é a dificuldade de recursos e meios para o deslocamento dos estudantes, ou seja, falta 

de políticas públicas com continuidade.  

As metodologias contemporâneas, ao contrário do que muitas vezes ocorre, não 

diminuem e tampouco excluem a função primordial do professor em sala de aula e do 

educador nas instituições culturais, mas evocam a participação ativa de docentes e discentes.  

O papel do professor, na perspectiva da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

1970), é o de conhecer o repertório dos alunos e, partindo dele, promover conexões com os 
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conhecimentos artísticos e estéticos já construídos por diferentes povos e culturas, sem 

hierarquias,  para que os estudantes possam com eles dialogar. Entendemos que essa proposta 

está  alinhada com o viés contemporâneo da arte/educação, uma vez que favorece a interação  

dos alunos com a arte.  

As  pesquisas que aqui nos dão base reiteram o papel da assimilação recriadora de 

trabalhos de colegas e de artistas como modo autoral de aprendizagem e desenvolvimento em 

Arte e buscam abrir caminhos para a construção de propostas didáticas que possibilitem uma 

maior coerência entre as diferentes práticas artísticas presentes no mundo e os conteúdos da 

educação no nosso componente.   

Na pesquisa (AUTOR 2013), buscou-se verificar os processos da aprendizagem 

compartilhada, ou seja, da aprendizagem colaborativa em que a assimilação recriadora se dá 

por meio da interação entre pares desenhistas na escola. A pesquisa iniciou-se em salas de 

aula de crianças de 4 anos, sendo observadas enquanto desenhavam. 

Nessas situações, verificou-se que as crianças podiam modificar seus desenhos ao 

compartilhar temas, esquemas gráficos e formas de usar os materiais. Nestes processos, as 

mudanças se davam por meio da observação e de conversas (apontamentos, discussões ou 

solicitações entre elas).  

As imagens que se seguem, são desenhos coletados na referida pesquisa, foram 

produzidas por diferentes crianças de uma mesma sala de aula, reunidas ao longo da 

investigação e explicitam formas de aprendizagem compartilhada ou colaborativa.  

 

Fig. 1- Desenho de Carla.                                        Fig. 2 - Desenho de Silvia 

                 
       Fonte: AUTOR, 2013 p. 54                     Fonte: AUTOR, 2013 p. 53                     

2830



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Nestas imagens podemos observar a troca de temas entre duas crianças (jardim com 

flores e lama) e também de esquemas (traços sob a grama verde) 

 

Fig.3- Desenho de João                                                 Fig. 4 – Desenho de Theo 

 

                        
    Fonte: AUTOR, 2013 p. 37                               Fonte: AUTOR, 2013 p. 37 

 

Nestas imagens podemos observar a troca de temas (super-heróis) e de esquemas 

gráficos (figura humana e morcegos) ente duas crianças. 

As descobertas acerca da aprendizagem na pesquisa (AUTOR, 2013) apontaram para 

novas possibilidades de intervenção didática, em que o professor pode favorecer os 

movimentos de investigação dos alunos por meio de interação colaborativa. 

Dando sequência à pesquisa de 2013, acima citada, existe outra investigação em 

andamento da referida autora para verificar os efeitos da assimilação recriadora na linguagem 

do desenho, analisando processos que relacionam leitura e  produção de imagens da arte junto 

a crianças de 4 e 5 anos, em salas de aula na Educação Infantil. 

É preciso compreender que os equívocos encontrados nas traduções das propostas da 

arte/educação contemporânea situam-se, principalmente, no trabalho didático, ou seja,  na 

maioria das práticas educativas. O abismo entre as propostas teóricas, os documentos, as leis, 

a realidade escolar e a sala de aula da maioria das escolas nos faz céticos em relação ao 

avanço efetivo do componente Arte, no sentido de ganhar significado efetivo para professores 

e alunos.  
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Sem dúvida, a valorização da profissão docente passa pelo reconhecimento que a 

sociedade atribui àqueles que educam crianças e jovens, para que possam ter vida, formação e 

salários dignos correspondentes à importância que ocupam na fertilização do futuro. 
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RETRATOS DE MULHERES:  ARTE, MEDIAÇÃO E ALTERIDADE COM 

MORADORAS DE ABRIGO EM BELO HORIZONTE1 
Dulce Couto2 

José Marcio Barros3 
Resumo: 

Este texto relata experiência de formação de mediadores para o trabalho com a arte, desenvolvido 

no abrigo público municipal Maria Maria, espaço de acolhimento para mulheres oriundas das 

ruas da cidade de Belo Horizonte. O processo de formação se deu com a participação integrada 

e simultânea das mulheres abrigadas e dos próprios profissionais do abrigo que, por meio de um 

percurso intitulado Laboratório de Criação e Investigação visitaram museus, participaram de 

processos de mediação e experimentaram processos de criação voltados ao auto-retrato e o retrato 

do outro.  O princípio que norteou toda a experiência foi a  noção de alteridade em consonância 

com  o retrato,  gênero artístico que comunga com a percepção do que vem a ser o Outro.  

Palavras-chave:  alteridade, arte, mediação, moradoras de rua, retrato. 

Balizas conceituais para a experiência 

O princípio que regeu toda a experiência de trabalho aqui relatada e analisada foi a   noção 

de alteridade que permeou as ações realizadas, na perspectiva de possibilitar a reflexão  

sobre as possibilidades do uso das artes visuais, especificamente a arte do retrato, no 

processo de mediação entre profissionais e usuárias do abrigo feminino Maria Maria.  

Definida por LÉVINAS (2009) como a relação com o outro, em que este não é passível 

de intelecção e compreensão, o trabalho buscou mostrar como o reconhecimento e a 

valorização das identidades de quem mora em abrigos públicos, são elementos centrais 

para que o efetivo acolhimento ocorra.  

A alteridade é pensada a partir da análise do conceito de rosto, muito importante em sua 

filosofia. Nesse conceito, a essência do ser humano é algo imprescindível, perpassando 

tudo aquilo que é palpável, mas valorizando o que esse rosto expressa. 

                                                             
1 Trabalho apresentado ao GT 3- Ensino do XXVII Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores 
do Brasil na cidade de Campo Grande, MS entre os dias 14 a 18/11/2017 
2 Arte Educadora, Mestre em Artes pela UEMG. Bolsista da CAPES 
3 Professor e Pesquisador do PPG Artes da UEMG, Coordenador do Observatório da Diversidade Cultural 
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O Outro que se manifesta no Rosto perpassa, de alguma forma, 
sua própria essência plástica, como um ser que abrisse a janela 
onde sua figura, no entanto já se desenhava. Sua presença consiste 
em se despir da forma que, entrementes, já a manifestava. Sua 
manifestação é um excedente (surplus) sobre a paralisia 
inevitável da manifestação. É precisamente isto que nós 
descrevemos pela fórmula: o Rosto fala. (LÉVINAS, 2005, p. 51) 

Para além do reconhecimento desses sujeitos, a perspectiva da alteridade convida ao 

entendimento das diferenças: quem é o outro, de como e de que lugar ele vem, qual a 

memória gravada nos sulcos deste rosto e como olhar para ele.    

Ainda, segundo o autor, a humanidade singular do outro se apresenta despida de artifícios: 

“Há no rosto uma pobreza essencial; a prova disso é que se procura mascarar tal pobreza 

assumindo atitudes, disfarçando.” (LÉVINAS, 2009, p. 69-70). O filósofo nos aponta que, 

antes de qualquer diálogo numa relação de proximidade com outrem, a expressão é que 

nos faz seu servo, que nos torna responsáveis até mesmo pelo que não fizemos, e só uma 

construção assim pode causar desestruturação e, consequentemente, mudanças.  

O rosto pede-me e ordena-me. A sua significação não é uma 
ordem significada. Permita-me dizer que, se o rosto significa uma 
ordem a meu respeito, não é da maneira como um signo qualquer 
significa o seu significado; esta ordem é a própria significação do 
rosto. (LÉVINAS, 2009, p. 81) 

A partir desse princípio proposto pelo autor, entende-se que, pelo contato com o rosto do 

outro, é possível criar uma via de reconhecimento, aproximação e até mesmo de 

mudanças em estruturas sociais e institucionalizadas, como são os espaços de 

acolhimento.  

Aqui a arte assume o lugar de um dispositivo de linguagem que potencializa o acesso para 

trabalhar práticas de alteridade, e foi essencialmente esse entendimento que motivou e 

orientou a elaboração da pesquisa  no abrigo Maria Maria.  Para tanto, a técnica do retrato 

foi a escolhida para se trabalhar o entendimento do que vem a ser o Outro a partir do seu 
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rosto,  promovendo o reconhecimento das pessoas que  moram no abrigo  e também as 

que nele trabalham.  

O trabalho realizado partiu da perspectiva sintetizada por MORCH (2007), que define a 

mediação como um processo que nunca pode ser completado, em que o conhecimento do 

visitante e o conhecimento oferecido pelo mediador se entrecruzam e se conflitam entre 

si. 

A intenção de utilizar a arte do retrato com as moradoras do abrigo se deu em razão da 

concreta possibilidade deste gênero dialogar, em sua essência, com as participantes, como 

se fossem espelhos colocados diante de cada uma. Olhar-se num espelho causa impacto, 

e é nessa gênese do impacto que mora toda a intenção. Por meio do retrato, vários 

procedimentos das artes visuais foram trabalhados, como o desenho, a gravura, a pintura, 

a escultura e a fotografia. Cada procedimento carrega em sua materialidade e em seu fazer 

determinada carga de significados. Por meio da arte foi possível trabalhar a diversidade, 

a transitoriedade e a cultura das ruas, o que promoveu experiências concretas para que as 

moradoras do abrigo ampliassem seus horizontes e passassem a agregar novos sentidos 

às suas vidas. O objetivo era o de oportunizar uma experiência onde, simultaneamente, 

tanto as mulheres abrigadas como os profissionais do abrigo, pudessem experimentar 

possibilidades e habilidades em processos onde a arte é o elemento presente. 

 

Para a realização do processo de formação foi necessário elencar alguns pontos que foram 

os elementos norteadores do trabalho.  O primeiro, refere-se à referência das moradoras 

do abrigo e os profissionais que ali trabalham como o material humano participante da 

pesquisa. Os profissionais participaram da formação em mediação com a arte, ora 

observando, ora atuando, conjuntamente com as moradoras em experiências estéticas 

envolvendo a arte e o sentido do que é o Outro.  O espaço físico do abrigo, segundo ponto 

contemplado, foi tomado como referência de casa, de morada, de segurança e aconchego 

que cada moradora possuía. Mesmo não agregando para elas o valor de lar e a relação de 

pertencimento, foi a referência de moradia que, no atual momento de suas vidas, estava 

em vigor. Outro elemento foi o cotidiano das moradoras usuárias do serviço de 
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acolhimento. A rotina do abrigo e o cotidiano de suas moradoras que é o cenário onde 

todas as narrativas se fazem vivas e mostra, em pequenas e contínuas cenas, como cada 

uma vive e se configura naquele espaço. Nesse aspecto não havia como ignorar a cultura 

das ruas, pois esse foi o elemento que ofereceu uma variedade de informações sobre as 

identidades das moradoras. A cultura das ruas habita em cada uma e faz parte de suas 

identidades. Outro elemento foram as narrativas de vida de cada moradora. Suas histórias 

são componentes de suas identidades e, por isso, elementos imprescindíveis para a 

compreensão do conceito de alteridade. Nesse percurso as experiências com a arte foi o 

último elemento, e o que condensou todos os demais. Essa condensação foi intitulada 

como laboratório4 de investigação e criação, espaço em que as experiências com a arte  

foram vivenciadas. O processo de formação abrangeu experiências em que  o 

reconhecimento do rosto do Outro foi proporcionado pelo contato com a arte em espaços 

da cidade, leitura de imagens, produção de narrativas orais, escritas e visuais e produção 

de retratos. Dentre as experiências realizadas este texto relata uma denominada de 

Retratos da Arte. Nesta experiência o conceito acerca do que é o outro busca espaço nas 

obras visitadas no museu, nos relatos das moradoras e profissionais e também nas 

construções artísticas realizadas durante o processo. 

 
II – A experiência e seus sentidos  
 
A pesquisa foi desenvolvida no Abrigo feminino Maria Maria, localizado na região 

central da cidade de Belo Horizonte, no período de fevereiro a junho de 20017, com 24 

moradoras, na faixa etária entre 25 a 65 anos, todas com histórico de vida nas ruas. As 

mulheres, com vínculos familiares fragilizados ou completamente rompidos, foram para 

o abrigo  encaminhadas pelo serviço de abordagem de rua. 

 
No abrigo elas recebem moradia, alimentação e encaminhamentos do serviço municipal 

de saúde. Para desenvolver todo o serviço de assistência às moradoras, o abrigo conta 

com uma equipe de profissionais contratada e administrada por uma instituição 

                                                             
4  Laboratórios são espaços criados para desenvolver experiências acerca de materiais e conceitos 
pertinentes ao processo artístico a que se propõe investigar. 
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filantrópica5. A equipe, com 17 integrantes, era composta por: 1 coordenador geral 

(formação em psicologia), 02 técnicos (formação em serviço social), 1 auxiliar 

administrativo, 06 agentes sociais que se revezavam em turnos, 02 cozinheiros 

(periodicamente supervisionados por uma nutricionista) e 04 porteiros que também se 

revezavam em turnos.  

Esse grupo, composto pelos profissionais que trabalham no abrigo, foi o grupo para quem 

a formação em mediação foi direcionada. A experiência da formação contou com a 

participação das moradoras, visto que estas seriam o público para onde todos os esforços 

e experiências com a arte seriam posteriormente convertidos. 

A experiência de mediação foi iniciada com uma visita ao Centro de Arte Contemporânea 

Inhotim, situado a 100 km de Belo Horizonte. A escolha do museu se deu pelo fato deste 

possuir em seu acervo uma grande variedade de formas de representações por meio da 

arte. A visita foi mediada pelo serviço educativo do espaço, mas foi solicitado que em 

alguns momentos algumas considerações fossem feitas por mim. Iniciei pedindo que, 

quando elas deparassem com alguma obra que lhes remetessem a algo, ou que mesmo se 

identificassem com algo, que gostassem ou não, para se manifestarem e dizerem para todo 

o grupo. Durante o percurso nas galerias, elas foram observando as obras expostas, 

fazendo perguntas, apontando detalhes e também se identificando com imagens e 

materiais que viam no trabalho dos artistas. Algumas apenas observavam, outras se 

manifestavam. Aquelas que nada diziam eu perguntava, estimulando-as a se colocarem 

perante a obra que mais chamou-lhes a atenção.  Aos poucos elas foram falando de suas 

impressões sobre os materiais utilizados nas obras, suas formas, cores e o que acreditavam 

que representavam. 

Detalhe da interação de uma moradora com a obra Amor lugar comum, de Luiz Zerbine, no Centro 
de Arte Contemporânea Inhotim 

                                                             
5  No período de realização da pesquisa de campo, a Cáritas era a instituição conveniada com a 
prefeitura de Belo Horizonte. 
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                                                     Fonte: Pesquisa, 2017 

 

Na obra Desvio para o vermelho, de Cildo Meirelles, elas transitaram pelo espaço de uma 

casa toda vermelha.  Observaram atentamente cada objeto e comentaram sobre o que seria 

morar numa casa toda vermelha, o que para umas era esquisito, para outras era normal. 

Uma das moradoras comentou que a casa poderia ser toda azul: “Seria bonita ela azul, ia 

me sentir mais calma. Tudo assim vermelho deixa a gente agitada e dá muito nervoso. 

Tudo vermelho na casa parece casa de pomba gira”. (Roberta Maria Pereira,50 anos, 

moradora) 

Moradoras do abrigo interagindo na obra Desvio para o Vermelho, de Cildo Meirelles, no 
Centro de Arte Contemporânea Inhotim 
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Na galeria do artista Tunga, uma moradora se identificou com as narrativas visuais que 

encontrou. Na obra visitada, tranças, tacapes e pentes são elementos que compõem a obra 

e que transmitem ideias e conceitos recorrentes no trabalho do artista. 

 Nessa observação, a memória de infância de uma das moradoras foi acionada quando 

observava uma obra composta por enormes tranças tecidas com fios de cobre.   “Gostava 

de trançar meu cabelo quando era mocinha. Tinha uma cabelo louro comprido e minha 

mãe fazia uma trança enorme nele.” Já outra moradora já chamou a atenção para as tranças 

feitas com tiras de cobertor São Vicente6, remetendo a lembranças de quando morava nas 

ruas. “Olhem… tranças feitas de cobertor, como os cobertores que a gente usava quando 

ficava na rua...”.  

Entre uma observação e outra, buscou-se, por meio de perguntas, formas para que as 

moradoras e as profissionais expressassem suas impressões sobre o que viam e com as 

obras que se identificavam. As profissionais, presentes no grupo, eram estimuladas   a 

                                                             
6  Cobertores que foram popularizados pela ordem religiosa vicentina. Estes eram doados pelos 
padres da igreja católica para moradores de rua se cobrirem no inverno. 

Fonte: Pesquisa, 2017 
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participarem das provocações com as moradoras, ora perguntando, ora falando suas 

impressões e ora se identificando com elementos presentes nas obras visitadas. A intenção 

era que elas passassem a mediar as conversas e estimulassem as moradoras a 

compartilharem suas impressões em relação ao que viam, ao que sentiam, e ao que as 

obras as faziam refletir sobre suas próprias vidas, sobre a forma de ver ou de estar no 

mundo e sobre suas projeções de vida. Sucessivamente, em todas as galerias visitadas as 

conversas entre as profissionais e as moradoras foram acontecendo, onde ora uma falava, 

ou perguntava e a outra respondia, trocando impressões sobre o que viam e o que 

compreendiam acerca das obras visitadas.  

  

A partir da experiência de narrar o que viam cada participante foi encontrando uma forma 

de expressar o que compreendiam sobre a arte tendo em vista o que foi experimentado.  

No encontro seguinte, este já na sala de estar do abrigo, foi proposto para as moradoras e 

profissionais  construírem  narrativas da experiência no museu, falando daquilo que mais 

as impactaram. Algumas escreveram, outras narraram fatos que as identificaram com as 

obras. 

Quero muito entender por que algumas obras deixam a gente 
pensando, refletindo... Algumas eu passo por elas e esqueço. 
Outras eu fico pensando, fico incomodada... Por que será que o 
artista usou formas tão absurdas? Isso fica me martelando. É 
como se quisesse me dizer algo que está guardado dentro de mim. 
Vi alguns trabalhos onde o artista usou crânios, essa coisa que 
parece que tudo se acaba, é meio ruim de ficar pensando. Mas 
acredito que no fundo é esse o recado que a obra passa pra gente: 
ficar pensando, sobre a vida, sobre o tempo, sobre a morte. (M. 
R. S.  Assistente Social) 

 

Esse processo favoreceu aos participantes se apropriarem de algum elemento visto, e que 

falassem deste, se aproximando assim dos códigos que a arte oferece e que, mesmo sem 

defini-los, podemos senti-los. 
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Diante da visita ao museu e das variadas referências que a arte contemporânea propõe em 

termos de materiais, temas, formas e disposição no espaço, convidei as moradoras a 

realizar uma experiência na qual elas iriam tecer outras narrativas, estas porém seriam 

visuais e  teriam seus rostos como tema e poderiam também estar contextualizados no 

cenário da cidade. Esta atividade foi desenvolvida com as moradoras, enquanto os 

profissionais observavam. 

Para realização do trabalho foi utilizado o desenho com carvão. A intenção foi trazer, de 

volta na memória das moradoras, elementos que elas próprias narraram em suas histórias, 

como a fuligem das ruas, o carvão originado dos pequenos fogões de lata que faziam na 

rua para cozinhar suas refeições ou para se aquecerem do frio. Essa carga de significados 

que o material utilizado carrega também contribui para demarcar os instantes onde cada 

moradora consegue mapear acerca de sua própria identidade. Nesse aspecto, e explorando 

formas diferenciadas de produção de retratos, tendo a cidade de Belo Horizonte e suas 

ruas como cenário que acondiciona a memória de quem viveu nas ruas. As ruas e os 

elementos que nelas se encontram podem ser vistos como texturas e sulcos. Essas 

texturas, encontradas na cartografia da cidade, assemelham-se às marcas e sulcos dos 

rostos das mulheres. Assim, o deslocamento do olhar, através da busca de novas formas 

de expressar os rostos, suas texturas, cores, luzes e sombras, é um convite para as 

moradoras encontrarem-se, umas as outras e a si mesmos, e se depararem com suas 

próprias identidades. 

 Processo da experiência com desenho a carvão pelas moradoras do abrigo Maria Maria 
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Fonte: Pesquisa, 2017 

 Além dos elementos da figura humana serem exploradas no retrato, os materiais e 

técnicas também contribuem para a apropriação da identidade no processo expressivo. 

Cada procedimento traz em seus materiais e técnicas elementos que podem ser associados 

com a intencionalidade do processo de mediação.  

No processo de criação dos desenhos a carvão apenas as moradoras participaram. Os 

profissionais do abrigo ficaram observando. Dispostos em uma mesa e com os materiais 

já preparados cada moradora elegeu um ponto da cidade, um lugar que elas conheciam 

bem, com que se identificassem e que o lugar traduzisse-lhe algum significado. Um mapa 

da cidade de Belo Horizonte foi estendido em cima de uma mesa. Elas vagueavam com 

os dedo, desbravando as ruas e praças, descobrindo cada lugar onde elas ficavam no 

tempo de moradia nas ruas. Assim, puderam ter uma dimensão espacial das distâncias de 

seus percursos, dos trajetos que faziam de uma praça a outra, atravessando avenidas e 

viadutos.  

Após realizarem a expedição pelo mapa, elas definiram o local onde queriam se 

representar. Buscaram em suas memórias os elementos que iriam fazer parte da 

representação, como monumentos, pontes, praças, entre outros. O espaço da cidade trouxe 

uma série de lembranças de pertencimento, lembranças que o tempo de acolhimento 

2843



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
institucional acaba por fazer uma assepsia. A relação com a cidade é também de 

pertencimento, de um espaço moradia. As ruas, os becos, as marquises foram, durante 

muito tempo, suas moradias e, portanto, essa relação também constitui a identidade de 

cada moradora. 

As produções representaram os locais da cidade, cenários escolhidos por cada moradora, 

mostrando o quanto a cidade está impregnada em suas identidades. 

As imagens narraram, por meio de elementos gráficos e arquitetônicos, a cidade que as 

acolheu, uma cidade que lhes proporcionou no período de vivência nas ruas uma 

hospitalidade. A cidade, então, se encontra como casa, como cenário para muitas 

experiências vividas e que cada uma traz tatuada em suas memórias. Desse modo, tendo 

a cidade como cenário das identidades das moradoras, cada participante seria uma 

personagem desse cenário. Nessa abordagem a imagem da cidade acolhe e abriga outra 

imagem: a imagem da moradora. Nessa série de produções, imagem e fundo estabelecem 

uma narrativa. O resultado pode ser observado nas expressões e narrativas das moradoras 

sobre seus próprios desenhos.  

Desenho 01. Desenhos a carvão sobre papel canson 30x40 feitos por moradoras do abrigo 

Maria Maria 
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 Desenhos elaborados pelas moradoras do abrigo Maria Maria, 2017 

Diante da experiência, os profissionais que observaram o processo também se 

apropriaram desse universo, visualizando o que pode estar por trás de cada narrativa e de 

como a relação com a cidade reverbera peculiaridades tão distintas para a vida de cada 
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moradora. Nessa oportunidade, esses profissionais deram depoimentos acerca de suas 

percepções com a observação. 

Achei interessante como elas se envolveram e contaram sobre 
coisas que a gente nem percebia, nem sabia. Notei que elas se 
sentiam muito conhecedoras do que diziam. Cada lugar para elas 
tinha um sentido que era verdadeiro e elas queriam mostrar isso. 
A cidade para elas é uma extensão do abrigo. A cidade confere 
mais dados para a identidade de cada uma. Por isso, quando estão 
muito agitadas, algumas saem, dão voltas e depois retornam… 
calminhas. A cidade é como se fosse um lugar para descarregar 
tudo, pois é grande, é aberta, acolhe elas, apesar dos perigos e das 
ameaças que existem. (R.S.V., 35 anos, assistente social) 

 

Em um encontro posterior, as moradoras, juntamente com as profissionais, realizaram 

uma outra experiência por meio do procedimento da gravura. Nesse processo, foram 

utilizadas o registro de  xilogravuras de Oswaldo Goeldi.  As imagens apresentaram o 

universo sombrio das cidades, tão peculiar na obra expressionista do artista. Nesse 

aspecto, a solidão, as ruas vazias, os andarilhos e a atmosfera dos subúrbios, expressados 

nas gravuras de Goeldi, eram cenas de grande intimidade para as moradoras. Na 

observação dessas imagens, elas foram estabelecendo relações pessoais acerca suas 

próprias histórias de vida nas ruas. 

Foi explicado que muitos artistas representavam em suas obras as questões sociais e que 

tais representações, além de serem a expressão de seus sentimentos, denunciam e 

registram a situação de um determinado grupo, de um povo, de uma nação. Cada uma foi 

apontando nas imagens elementos com que se identificavam ou não. Comentaram como 

o artista retratou as pessoas em situação de solidão, de abandono, usando poucos traços, 

apenas duas cores, mas que a imagem, segundo uma das moradoras, “deu conta de falar 

das misérias que estão em cada canto da cidade, como o frio, abandono, solidão e fome”. 
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Além da análise expressiva das gravuras do artista, por meio de imagens diferenciados 

foram apresentados os suportes para a produção de matrizes na arte da gravura, como o 

metal, a pedra calcário, o linóleo e a madeira. Imagens de gravuras a partir dos diferentes 

tipos de matrizes foram mostradas, para que o grupo percebesse a diferença e as 

semelhanças que cada matriz opera no resultado da impressão. O processo da produção e 

como, a partir de uma matriz, podemos fazer várias cópias de uma imagem gravada, foi 

objeto de apresentação também.  

Para a realização do procedimento, optou-se por um suporte para produção de matriz 

utilizando placas de isopor. Esses, oriundos de bandejas descartáveis utilizadas para 

acondicionamento de frios, permite uma gravação utilizando ferramentas feitas com 

pequenos materiais fáceis de serem encontrados, como palitos, grampos de cabelo, pontas 

de caneta e clips de metal. Cada participante foi orientado a produzir primeiramente uma 

matriz de si e, posteriormente, uma matriz de uma outra pessoa do grupo. Assim, cada 

participante desenhou primeiramente a sua imagem e depois escolheu elementos para 

compor o fundo da imagem. Esses elementos condiziam com desejos e aspirações que 

tinham e que queriam deixar gravados na matriz.  

Vários elementos foram colocados como fundo da imagem, como cifras monetárias, 

livros, elementos da natureza, lugares e demais simbologias que cada uma foi escolhendo 

para contextualizar a imagem principal do autorretrato e, posteriormente, realizar o retrato 

do Outro com os elementos que o retratado escolheu para serem gravados. Depois de 

gravadas as matrizes, iniciou-se o processo de entintagem e a posterior impressão das 

imagens em papeis.  

 Processo de produção de matrizes e impressão de gravuras realizado no abrigo Maria Maria 
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A matriz com o retrato do Outro também teve a mesma tiragem, a qual foi entregue ao 

retratado. Posteriormente, foi realizada uma exposição em cordel das gravuras, depois as 

mesmas foram trocadas entre os participantes para que cada um deles tivesse, além do 

seu retrato, retratos também dos demais participantes. 

O uso do procedimento da gravura com o grupo contribuiu para o entendimento de uma 

série de conceitos que são pertinentes sobre o sentido do que vem a ser o Outro, de como 

é a matriz do Outro, das coisas que estão gravadas em suas memórias e que podem 

emergir conforme esse mecanismo de impressão é acionado.  

A matriz da gravura também foi usada como analogia à cidade, grande prancha, que 

apresenta as ruas como se fossem ranhuras, sulcos que absorvem a tinta para depois 

registrar quem nelas transitou. A matriz da gravura fez reacender uma memória que é 

pessoal, mas também urbana. Essa memória é capaz de desenhar uma cartografia, mapa 

mental só visto e compreendido por quem já teve as ruas como morada.  

A experiência também promoveu uma interação no sentido de olhar o Outro, retratar, 

conversar sobre o que seriam as aspirações de cada retratado. Além disso, proporcionou 

um momento de troca de imagens, visto que a matriz é única, mas a imagem pode ser 

reproduzida em cópias, gerando assim vários rostos para serem trocados, presenteados, 

guardados como memória de uma pessoa.  

 
                                                      Fonte: Pesquisa, 2017 
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Assim, o percurso da formação, mesmo atuando em territórios antes não explorados, 

permitiu realizar experiências envolvendo a arte, rompendo o medo e a insegurança, e 

acreditando que o Outro não está vazio. O Outro é um ser humano carregado de histórias 

e, portanto, tem o direito de manifestar seu rosto. O investimento no Outro deve ser 

constante, mesmo que o silêncio e sua aparente falta de interesse possa parecer fracasso,  

significando que não encontramos ainda uma via apropriada de linguagem para chegar a 

ele. 

Diante das experiências com a arte, realizadas no processo de formação ficou evidenciado 

o quanto a arte possibilita uma experiência  que transforma e que potencializa as pessoas 

a partir das próprias relações humanas. Essas relações afloradas favoreceram a construção 

de um processo social e de intercâmbio humano, que foi o próprio objeto estético criado 

por cada participante. Este objeto estético, configurado como o retrato de cada uma, foi o 

principal elemento caracterizador. Nessa abordagem, a experiência com a arte sugeriu um 

empreendimento coletivo e libertador que foi compartilhado entre profissionais e 

moradoras, sem hierarquia. A arte, portanto, possibilitou jogar luzes nas histórias dessas 

mulheres, que, caso não sejam iluminadas e resgatadas, podem desaparecer no 

esquecimento de cada uma e no silêncios de suas solidões.  
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Resumo 
 
Neste artigo apresentamos a produção artística de Rosana Bortolin como chave para a abertura dos 

debates entre arte e o universo feminino. Diante de sua produção elencamos três inquietações: O 

questionamento da existência de uma arte feminina, a dúvida sobre o impacto de produções artísticas 

como meio para o empoderamento feminino e a observação da representação do feminino no universo 

artístico. Estas inquietudes trazidas pelo trabalho de Rosana nos lançam por terras férteis que se 

desdobram em áreas cada vez menos possíveis de serem conquistadas e reduzidas em um único 

discurso. Ao cruzar a fronteira entre a arte e o universo feminino superamos a fragilidade da mulher 

diante de uma exposição midiática voltada ao consumo que a faz ter seu corpo como inapto, 

imperfeito, insatisfatório. A busca pelo corpo perfeito recebe a cada novo lançamento de mercado um 

novo elemento a ser alcançado. A apresentação dos corpos femininos cada vez mais jovens, cada vez 

menos reais em gráficos hegemônicos e de padrões homogêneos encomendados e retocados podem ser 

contrapostos em obras como as de Rosana Bortolin, que apresenta o corpo feminino em contraposição 

a si mesmo. Com efeito, a temática de Profano- Sagrado nos remete a uma apreciação artística de 

impacto social, político e educativo. 

Palavras – chave: Rosana Bortolin, Arte e empoderamento feminino, vaginas, imaginário feminino. 

 

Apresentação 

                                                 
1 Estudante do doutorado em Artes Visuais da Universidade do Estado de santa Catarina (UDESC) e Professora 
do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas – UFAM/Campus Parintins. 
E- mail: claudiadeartes@gmail.com. 
2 Acadêmica finalista do Curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas – 
UFAM. E-mail: wilac.santos@gmail.com. 
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Pensar a arte para pensar o corpo feminino ou pensar o corpo feminino para pensar o 

fazer artístico. Talvez pensar a obra para refletir sobre as categorias sociais ou pensar o 

consumo para refletir a estética... 

Aqui apresentamos os desdobramentos de nossos debates sobre o empoderamento 

feminino, o fazer artístico e como o ensino de arte pode se apropriar, a partir das obras de 

Rosana Bortolin, de um arquivo aberto para outros arquivos, em que o enriquecimento do 

debate torne o espaço educativo um espaço de encantamento artístico a partir do corpo 

feminino. 

Assim, tomamos as obras da artista visual Rosana Bortolin, principalmente os 

vinculados à série Profano-Sagrado, para fomentar inquietações cada vez complexas no 

campo do ensino das artes visuais para a educação básica e superior. Multiplicando em novos 

problemas tanto no campo artístico quanto sociológico, antropológico, psicológico, 

econômico e pessoal. Nossa intenção, portanto, longe de ser a de trazer respostas foi (e 

continua sendo) a de fomentar e enriquecer o debate sobre as três inquietações que elencamos 

durante as apresentações das obras da artista nos espaços de ensino: O questionamento da 

existência de uma arte feminina, a dúvida sobre o impacto das produções artísticas como meio 

para o empoderamento feminino e a representação do feminino no universo artístico. 

 

A artista 

Rosana Tagliari Bortolin, é graduada em Desenho e Plástica pela Universidade de 

Passo Fundo, onde posteriormente cursou especialização em Cerâmica. Mestre em Artes pela 

Escola de Comunicações e Artes da USP é doutoranda em escultura pela Universidade do 

País Basco. Entre coletivas e individuais, apresentou suas obras em várias exposições no 

Brasil e no exterior. Professora desde 1996 no Centro de Artes da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC. 

Trazendo “... o espaço como poética, analisando as vivências, decorrentes dentro do 

espaço da casa, na intimidade, o meu envolvimento com o espaço que ocupo e que realizo 

com minha obra. Espaço este físico e imaginário, onde meu corpo consciente é também 
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escultura e casa”.3 A artista nos oferece uma série de obras que nos remete ao debate entre a 

obra de arte feminina, as possibilidades de empoderamento feminino por meio das obras de 

arte e a possibilidade de existência de uma obra de arte feminina. Sua temática retratada por 

meio do conceito do casulo como casa, lugar afetivo, de segurança, intimidade, que remete ao 

ventre materno faz referência a Gaston Bachelard e Merleau- Ponty em uma poética da 

repetição em que o fazer artístico se inspira no fazer animal, pautando-se no ciclo da vida, das 

plantas, da reprodução dos animais e da renovação da natureza. 

 

Percebo que a idéia do corpo como ninho, como abrigo, e como- a casa, presentes 
nos trabalhos Meu corpo é seu Ninho I, Meu Corpo é seu Ninho II e Meu corpo é 
seu Alimento I, veio confirmar a questão do ciclo existente no meu processo de 
criação. Esse ciclo inicia com meu corpo, presente e consciente percebendo formas, 
tão pequenas, que se perdem na palma da mão. Meu olhar tateante, vê os minúsculos 
ninhos e casulos da natureza ao meu entorno. Percebe essas imagens, as transforma 
conscientemente em cerâmicas em forma de casulos e ninhos com diferentes escalas, 
onde podem ser adentradas como a casa. E num eterno retorno, volta para a essência 
da vida, a intimidade do ser, utilizando o próprio corpo como poética, como 
potencial de criação no universo da arte, dialogando intencionalmente com o ninho 
primordial, a primeira casa daquele que ainda não nasceu. O corpo como micro-
cosmo latente de uma criação. Essas reflexões se deram a partir do banho de argila, 
onde meu corpo vidente percebeu que sua essência atômica- elementar é feita do 
mesmo estofo do mundo.4 

 

É desse processo de reflexão que se desdobra sua temática relacionada a vaginas em 

Profano-Sagrado, em uma prática artística que se inicia pela alteração da paisagem com a 

aplicação de suas obras que se tornam detalhes possíveis de serem vistos por olhares mais 

atentos.  

Suas obras que apresentam a vagina como temática ganharam diversas composições 

que vão de esculturas em argila a uma reprodução de vulva no capô de seu carro. Suas 

exposições foram marcadas por polêmicas e debates e para nós é peça chave para o debate 

sobre o feminino no campo do ensino de arte. 

Exatamente no que se refere às problemáticas que se desdobram de seu trabalho que 

nos debruçamos e buscamos desdobrar os repertórios trazidos pela artista, transformando-os 

em novos arquivos que ao mesmo tempo instituem e conservam, revolucionam, mas se 
                                                 
3 Bortolin, 2006. P. 14. 
4 Bortolin, 2006, p. 128. 
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apegam ao tradicional, em um conceito de arquivo apresentado por Derrida (2001), em que o 

conhecimento possa ser explorado por meio da apreciação das obras. 

 

Arte e representação do feminino 

A representação do corpo feminino por meio das representações visuais, entendendo 

neste campo a arte e a comunicação visual é um terreno de disputa social, econômico, 

psicológico, político e antropológico. Para este assunto avaliamos material escrito de revistas 

especializadas em cirurgia plástica aos artigos de encontros científicos.  A representação do 

feminino a partir de obras criadas por mulheres tem destaque 

 

Na fase que começou a ser conhecida como a “primeira onda de feminismo” ou First 
Wave Feminism, várias mulheres artistas iniciaram a realização de performances e 
instalações, penetrando de um modo inédito num mundo até então inacessível para 
elas. Nessa investida, suas criações surpreenderam e subverteram a moral vigente, 
ao exporem imagens da vagina e sangue menstrual, e inclusive se apresentando 
nuas. Cabe notar, portanto, que nestes casos não se tratava mais de meras 
“representações” do corpo feminino nu, mas de genuínas “apresentações” da própria 
nudez, não intermediadas pela tradução do olhar masculino. 5 

 

Barreto destaca que “com o aumento da possibilidade de se auto representar, as 

mulheres ganharam mais espaço e oportunidade de construir produtos artísticos e midiáticos.” 

As novas possibilidades e barreiras vivenciadas pelas artistas possibilitaram a criação de 

discursos de resistência6. 

No campo da representação do corpo feminino, ilustrando o discurso acima 

apresentado com as obras de Profano-Sagrado de Rosana Bortolin como uma posição 

feminina (e feminista) diante de uma apresentação midiática publicitária que apresenta o 

corpo da mulher em uma idealização que incorre nas padronizações dos corpos em uma 

homogeneização por meio de modelos, na “correção” de imperfeições via corretores digitais 

de imagem, implicando, até mesmo, na criação de um padrão estético para vaginas.  

 
                                                 
5 BARRETO, 2013, p. 9 e 10. 
6 IDEM, p. 14. 
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Pode-se dizer que as representações na mídia brasileira sobre cirurgia plástica íntima 
propõem à mulher o prazer de se transformar em uma cópia de um imaginário 
desejado que a própria mídia ajuda a produzir e circular: de espelho na mão, a 
mulher vê refletida a cópia desse imaginário perfeito, ideal, feliz e normal do que é 
ser e agir como mulher.7 

 

Para tanto, há a disposição (das que puderem pagar) cirurgias plásticas que prometem 
deixar a região vaginal tanto quanto mais parecida com as das modelos apresentadas nas 
revistas (voltadas para o público masculino). 

Esta representação do feminino divulgada em campanhas publicitárias é desonesta no 
sentido que cria uma doença (nisto não se diferenciando das outras já tradicionais cirurgias 
estéticas) para vender o antídoto.  

A simples demarcação da representação do corpo feminino por mulheres não garante 
uma representação contra hegemônica, mas possibilita o debate. O empoderamento que nasce 
da artista se espalha por suas apreciadoras e mesmo que em um discurso velado, se impõe 
como um questionamento aos valores de mercado que tem no corpo da mulher seu objeto 
coisificado. 
 A busca pela identificação do próprio corpo, da apropriação da representação do corpo 
feminino que em grande medida foi tomado da mulher pelos processos midiáticos de 
publicidade tornam a artista protagonista de um movimento feminista, mesmo que este não 
seja o seu objetivo primeiro. 
 

Uma arte feminina, uma arte feminista ou uma arte para o universo feminino? 

 

A censura na arte reforça o pensamento conservador do patriarcado. A 
pornografia está na mentalidade de quem olha, com um olhar voyerista 
sobre o corpo feminino. Meu trabalho fala exatamente o contrário disso. 

Rosana Bortolin ao defender o trabalho “Vulvas nômades e anônimas” 

 

 Outros artistas trabalharam e/ou trabalham com a representação da vagina enquanto 

uma marca identitária única para cada mulher, superando a padronização dos corpos 

femininos. Dois exemplos são as obras de Jamie McCaertney e as obras visuais do brasileiro 

Fabrício Garcia (Manohead). 

                                                 
7 MACHADO-BORGES, 2011, p. 14. 
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O que diferencia a representação da vagina feita por Rosana das representações feitas 

por Jamie McCartney ou de Fabrício Garcia (Manohead)? 

As obras de MCCartney e Garcia colaboram com o debate acerca das questões do 

feminismo e do feminino, mas apenas as obras de Rosana Bortolin tecem a identidade 

feminina em uma trama artística que surge dentro da artista enquanto indivíduos. Em sua 

trajetória da criação de casulos aos últimos trabalhos relacionados ao feminino a obra se 

mescla e se entretece da sua própria feminilidade.  Não se faz necessário que se levante uma 

bandeira política de libertação da representação do corpo feminino, Rosana faz parte de sua 

própria obra de arte. Se produz, se cria e se renova em sua própria criação artística. 

Rosana Bortolin também foi a chave para despertarmos nosso interesse sobre outras 

artistas e coletivos femininos/ feministas que tem como temas a vulva ou outras questões do 

feminino. 

 

Arquivo aberto para outros arquivos: Ensino de Arte e empoderamento feminino 

 Nada mais perturbador do que uma sociedade que caracteriza as mulheres como seres 

a serem desconstruídos. Corpos a serem depilados, mutilados, rejeitados. Mulheres que 

perdem dia após dia o orgulho de serem quem são. Padrões inalcançáveis de beleza impostos 

a meninas cada vez mais jovens. 

 Contar com obras como as de Rosana Bortolin para fomentar os debates sobre arte, 

empoderamento feminino, arte para mulheres feita por mulheres é uma satisfação do ponto de 

vista científico, artístico e educativo. 

 A valorização do corpo feminino em uma valorização da arte feminina e feminista é o 

ponto de partida para um ensino de arte que se inicia em coletivos. A ideia de instaurar um 

coletivo feminino- e feminista- surge dos arquivos de uma arte feminina, em que o universo 

feminino germina de ideias feministas. 

 O ensino de arte é a possibilidade do encontro entre a construção das jovens do ensino 

básico com a criação artística que cria para elas uma identificação que incentiva a 

aprendizagem em diversos sentidos. Mesmo dentro do espaço acadêmico a polêmica gerada 

pelas vulvas é muito maior que as representações levemente eróticas ou que apresentam a 
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nudez feminina com um direcionamento sensual. A representação das vulvas por si só é 

presença constrangedora nos espaços escolares (e surpreendentemente) também nos espaços 

universitários. A surpresa, os risos e as indagações reforçam a necessidade da desmistificação 

do corpo feminino. Tornar o corpo feminino menos profano tanto quanto menos sagrado, 

tornando as mulheres mais conhecedoras de seus corpos e mais seguras de sua beleza, de sua 

capacidade, de sua unicidade é uma tarefa libertadora. 
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RUPTURAS: CAMINHOS PERPASSADOS PARA PENSAR A POLÍTICA 

ENQUANTO LIBERDADE EM UM PROCESSO DE                          
ENSINO-APRENDIZAGEM EM TEATRO 

 
Matheus Vinícius de Sousa Fernandes1 

Grupo de Trabalho em Ensino –GT3 
Agência Financiadora - CAPES 

 
Resumo    
Rupturas é resultado de um processo de criação teatral construído no ano de 2014 e 2015, na cidade de 
Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, com estudantes do ensino técnico integrado, Instituto 
Federal. Reflexiona acerca de um experimento teatral com características pós-dramáticas, realizado 
em contexto de Ensino Médio. Sua origem é fruto de perspectivas docente e discentes sobre o plural 
conceito de ditadura ao encontro com as incertezas a partir da temática proposta, revivência de um 
passado sombrio no país e experimentação, perpassando por aspectos éticos e artísticos. Ainda, surge 
enquanto uma perspectiva horizontal na criação teatral no espaço da escola onde a política como 
liberdade exerceu vital função no caminho percorrido. O artigo por aqui discorrido, fruto de uma 
pesquisa em nível de pós-graduação, tem por objetivo perceber e buscar princípios estéticos, 
pedagógicos e filosóficos, que oferecem potencial para a criação teatral no espaço escolar, com foco 
nos sentido de liberdade no espaço da educação, bem como, o protagonismo dos alunos e relevância 
do papel do professor-militante que preza pelo coletivo, mediador em um processo de ensino-
aprendizagem em teatro. Neste artigo, dialogo com os teóricos que me fizeram reelaborar em escrita, a 
prática supracitada: Hannah Arendt (1988; 2006), Paulo Freire (1980), Silvio Gallo (2002), Deleuze e 
Guatarri (1995), dentre outros.  
Palavras-chave: arte; estética; militância; aluno.  

Introdução 

Rupturas2 foi um experimento cênico que conversou com o que podemos aproximar 

de teatro pós-dramático, é uma experiência teatral que surgiu dentro do espaço educacional, 

elaborado em contexto de um Instituto Federal no estado de Santa Catarina. Os Institutos 

oferecem uma modalidade de formação diferenciada integrada ao Médio, na qual o aluno se 

forma tanto no Ensino Médio, quanto em um curso técnico em alguma área do conhecimento 

                                                 
1 Mestre em Teatro (UDESC). Doutorando em Educação PPGE/UFSC – Linha de Pesquisa EI – Educação e 
Infância. Atualmente é professor da Gerência do Ensino Fundamental e Médio (GEFEM/SEMED/Campo 
Grande) e Secretário da ASMAE- Associação Sul-Mato-Grossense de Arte Educadores. Pesquisador membro do 
grupo NUPEDOC/UFSC.  
2 Artigo decorrente de pesquisa em nível de Mestrado -  Programa de Pós Graduação em Teatro 
(PPGT/UDESC), orientação de Stephan Baumgartel.  
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de maneira integrada. Lecionei, na área do conhecimento Arte3, especificamente para alunos 

do curso de Química integrado ao Médio. 

A Instituição fomentava a criação de diversos projetos em todas as áreas do 

conhecimento presentes na Educação Básica e no Ensino Técnico, e entre as diversas 

possibilidades, enquanto professor, obtive a possibilidade de criar o projeto intitulado Teatros 

e Poéticas Brasileiras, de forma a propor uma experimentação em teatro que fosse 

promulgada conjuntamente a diversos textos de poetas brasileiros de inúmeras áreas: 

literatura, música, teatro.  

A ideia do projeto era pensar as questões sociais e políticas atuais a partir da ementa 

curricular que tratava da ditadura na arte no Brasil, de modo ressignificar um processo teatral 

conjuntamente ao textos criados e/ou redimensionados pelos alunos das e nas diversas 

linguagens. Ainda, repensar a possibilidade de criação dos alunos de forma a incorporar a 

ideia de política enquanto liberdade, e de fato tornar(se) cada aluno co-criador do 

experimento. Todos os textos eleitos, de certo modo, tratavam de alguma espécie de ditadura.  

A intenção do trabalho com textos de poetas brasileiros não era de encentrar os textos 

e alocá-los em primeira instância, uma das claras intenções era propriamente descentralizar os 

textos e desconstruir o que “acreditávamos” ser o teatro, no entendimento de que 

descentralizar não é sinônimo de não conhecermos e não nos aprofundarmos, mas entender 

que ele, o texto escrito, é apenas um dos múltiplos elementos do teatro. 

 Encaramos os textos como um dos múltiplos elementos no experimento, propomos 

torções junto a eles (Deleuze). Todos os escritos poéticos foram modificados perante nossas 

ações, passíveis de inúmeras transformações e ressignificações para além da linguagem verbal 

que culminou em apresentações do processo que esquadrinhava certa fuga do tradicional.  

A investigação processual por aqui retratada, fruto do projeto exposto, evidencia um 

processo de revivência, tanto no aspecto simbólico quanto no vivencial. Encontramos, em 

nossos anseios e angústias a partir do experimento cênico, diálogos entre textos próprios 

(crônicas, poemas, textos autorais), textos de autores e pensadores brasileiros, e textos que 

fogem da linguagem verbal.  

                                                 
3 A Arte é uma área obrigatória em todos os níveis de ensino na Educação Básica Nacional. O foco se dava 
especificamente em minha área de formação: Artes Cênicas.  
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O professor do processo: (Eu)professor do processo 

Para a construção do projeto, foi necessário repensar meu papel enquanto professor de 

teatro na educação básica nacional. Pensar a figura do professor na área da arte no Brasil é de 

extrema relevância. Dentro do processo histórico, em algumas correntes, o professor de arte 

era aquele dotado do conhecimento, o mesmo que o transportaria para aluno o que aprendeu 

por meio da chamada educação artística. Durante anos de debates e lutas dos profissionais da 

área, a arte se refaz e a figura propositora do professor procura outros caminhos para ensinar 

arte na escola, ao entender o aluno enquanto ser criador e transformador.  

O professor de Arte, precisa reconsiderar cotidianamente sua prática no âmbito 

educacional, reorientar seu processo que não é isolado, de maneira a atingir objetivos gerais e 

específicos, buscar torções, brechas e mecanismos para abrir um campo de possibilidade para 

a construção poética de cada educando. 

Perguntei-me qual seria o meu papel enquanto professor no processo de Rupturas. 

Percebi, que o caminho proposto para o projeto se encontrava dentro de uma educação 

menor4, um espaço de atuação do professor-militante em todos os encontros/ensaios.    

O professor-militante é aquele que trabalha em uma educação menor, e, ao propor seu 

projeto de A Tua Ação5, elabora seu planeamento para si e para o outro, no entendimento de 

coletividade e dialogismo. E para planejar para o outro é necessário planejar com o outro, 

viver suas mazelas, anseios. Percorrer uma educação menor significa trabalhar em 

consonância com uma educação que foge do macro e de generalização, na percepção de que 

todo o valor e fracasso será coletivo. 

O professor-militante é uma figura em que de “seu próprio terceiro mundo” atua em 

transformações, ainda que essas transformações sejam mínimas. Ele não anuncia e declara 

que fez o novo, mas é aquele que opera em um campo que pode vir a gerar o novo: 
                                                 
4 A educação menor age em “brechas”, escapa de controles, fórmulas, aspectos macro políticos, Projeto-Político-
Pedagógico blindado e de Parâmetros Curriculares Nacionais, ou seja, encontra brechas. A educação menor é 
rizomática, fragmentada, não cria modelos corretos, nem impõe soluções, todavia cria condições para a produção 
de superações, por meio do coletivo (GALLO, 2002).  
 
5 A Tua Ação é o nome do coletivo de teatro construído pelo processo, a minha atuação nesse projeto só foi 
possível por meio da coletividade, pela ação dos alunos que me fizeram repensar meu papel de 
professor/mediador/artista no contexto escolar. A eleição do nome foi feita coletivamente pelo grupo.  
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Essa é a chave da ação do militante. Sempre uma construção coletiva. Talvez o 
profeta seja mais aquele que anuncia do ponto de vista individual. Mas o militante 
tem sempre uma ação coletiva; a ação do militante nunca é uma ação isolada. Então, 
o professor militante seria aquele que, vivendo as misérias dos alunos ou as misérias 
da situação social da qual ele participa procuraria, coletivamente, ser um vetor da 
produção de superação, de condições de superação... (GALLO: 2002, p. 171) 

 
 
 É o professor-militante aquele que vive a miséria do mundo, e quando falamos de arte 

e da relação com o mundo não reduzimos a miséria em aspectos econômicos, versamos acerca 

da miséria estética, ética e política. O professor-militante deve estimular o educando a 

reconhecer-se como ser histórico e social, ser que transforma e cria, que pensa e que está em 

potencial.  É ele quem constrói coletivamente e prima sempre pelo coletivo, um vetor de 

condições de superação ou vetor de condições para libertação, e não crê ser (jamais) a própria 

libertação (GALLO, 2002). Arrisco-me a dizer que assumir o papel desse professor é superar 

a própria condição “miserável” na educação brasileira.  

No experimento supracitado, houve uma (minha) busca da figura de um professor-

militante. Foi preciso compreender meu papel enquanto educador que atua em 

transformações, ainda que as mesmas sejam mínimas. Foi imprescindível pensar acerca do 

cunho político do projeto exposto, nos caminhos teórico-práticos.  

De certo modo, dentro de nosso planejamento, de modo permanente, nos importou 

pensar a política para além do senso comum, e não somente trabalhar com temas políticos. 

Logo, se se exigia uma ação pedagógica coerente com a proposta, comprometida e consciente 

por todos os participantes do processo, professor e educandos, na investigação por novas 

existências éticas, estéticas. Pensávamos a partir da relação, respeito, autorias e 

singularidades, desenhos distintos para cada espaço e tempo, coletividade nas ações e 

consideração ao encontro do outro de forma recíproca, planos esses que perpassavam do 

individual ao coletivo: 

  
Seguir sempre o rizoma por ruptura, alongar, prolongar, revezar a linha de fuga, 
fazê-la variar, até produzir a linha mais abstrata e a mais tortuosa, com n dimensões, 
com direções rompidas. Conjugar os fluxos desterritorializados. Seguir as plantas: 
começando por fixar os limites de uma primeira linha segundo círculos de 
convergência ao redor de singularidades sucessivas; depois, observando-se, no 
interior desta linha, novos círculos de convergência se estabelecem com novos 
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pontos situados fora dos limites e em outras direções. Escrever, fazer rizoma, 
aumentar seu território por desterritorialização, estender a linha de fuga até o ponto 
em que ela cubra todo o plano de consistência em uma máquina abstrata 
(DELEUZE; GUATARRI, 1995: p. 71-72) 
 
 

 Foi indispensável redimensionar o entendimento de política no processo de Rupturas, 

desterritorializar, ao desengatar o mundo já “preparado” para o processo, reorientar e reunir 

com outro meio de criação, e buscar outros caminhos que fugissem da reprodução, na procura 

de novas elaborações, ir além das verdades didáticas, encontrar brechas, (re)criar. 

  

A política como liberdade em um processo teatral: a política é liberdade?  

Ser um professor-militante me remetia à questão da liberdade, à abertura de espaço 

para as vozes dos alunos, à saída do plano individual. Agir em um processo na escola em 

coletivo é não esquecer de cada ser pensante no processo, é crer que só há de fato um trabalho 

coletivo, no momento em que as vozes são ouvidas em totalidade. 

Hannah Arendt (2013) compreende que a política só existe onde há liberdade. A 

liberdade traz o sentido na multiplicidade, pluralidade, sendo a política múltipla, porque é isso 

o que a própria liberdade determina: “Para a pergunta sobre o sentido da política existe uma 

resposta tão simples e tão concludente em si que se poderia achar outras respostas 

dispensáveis por completo. Tal resposta seria: o sentido da política é a liberdade” (ARENDT, 

2006, p. 38) 

Logo, só há liberdade, só há política quando não existe apenas uma verdade. A 

liberdade ultrapassa o campo conceitual, fixando-se em um campo de ação, que é o próprio 

campo da política: “a liberdade como fato demonstrável e a política coincidem e são 

relacionadas uma à outra como dois lados da mesma matéria.” (ARENDT, 2013, p.195). 

Assim, nessa relação política, é necessária a ação do outro, não somente viver, mas existir 

para o outro, em diálogo em um campo fenomenológico, de certo modo, em uma organização 

política, um espaço público6.  

                                                 
6 Cabe ressaltar que o revés da liberdade seria o fato de que o que chamamos de ações “políticas” não se fazem 
por unanimidade, há disputas, caminhos, interesses. Inúmeras ocasiões, no processo cênico, envolvem decisão, 
tomada de posição e ação. Nesse percurso do processo de construção buscamos nos aproximar com o sentido de 
liberdade de Arendt, na tentativa de um acordo no processo, nem entendimento de que a tomada de decisão não 
foi feita no isolamento, mas partiu de um coletivo.  
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A construção desse espaço político é fator primordial na escola ou deveria ser. O que 

seria a liberdade no âmbito escolar?  

Paulo Freire (1980) dissertava sobre a questão da liberdade no contexto escolar. 

Pontuava sobre pensar a liberdade como um campo praxiológico, relação entre ação e 

reflexão, onde tal ação necessita ser de fato crítica e reflexiva, e a reflexão embasada pela 

prática. Para Freire, só existe profunda liberdade onde há compreensão aprofundada e 

conscientização (GERHARDT, 1996). Refletir a ação nesse processo de liberdade dos 

educandos, em um processo de teatro, foi encarar os estudantes como sujeitos e não como 

objetos, despir a “roupagem” alienante para uma busca da libertação. 

 Era preciso crer em uma educação contrária à domesticação, cuja tarefa permeava em 

meio ao diálogo efetivo e escuta: “... onde tanto o educador como o educando, homens 

igualmente livres e críticos, aprendem no trabalho comum de uma tomada de consciência da 

situação que vivem. Uma pedagogia que elimina pela raiz as relações autoritárias”.  

(WEFFORT:1980, p. 26) 

Para tal, a liberdade só foi pleiteada ao abrir espaço para a atividade criadora de cada 

aluno participante, no entendimento de que essa liberdade é contínua e atuante, não estática, 

calcada em um plano aberto responsável, um plano de ação concreta. Pensar nessa ação é 

caminhar para, de fato, um processo político na escola.  

Se na consideração de Arendt a política só existe quando há liberdade, e no 

pensamento freireano só existe liberdade quando consideramos os alunos como sujeitos 

responsáveis, a liberdade existe nos processos teatrais no âmbito escolar?   

Liberdade ultrapassa o senso comum. As crianças e adolescentes são tolhidos mesmo 

nessas aulas de suposta liberdade estabelecida. É por essa via que acredito que o teatro, 

inúmeras vezes, não exerce seu papel político na escola. A liberdade está desvinculada dos 

caminhos metodológicos que são consideradas como receituário.  

Tais reflexões fizeram-me pensar na construção de Rupturas, experimento cênico 

apresentado neste artigo. Nele, há certa tentativa de estabelecimento da relação com o outro, 

da pluralidade, da divergência e da consonância. Estabelecer este ambiente é, certamente, dar 

voz aos educandos no processo como um todo. Desde infante, escuto que: “minha liberdade 

termina quando começa a do outro”. Se for de dada maneira, não há liberdade, não há espaço 
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público estabelecido. Minha liberdade como professor em teatro está intimamente ligada a 

liberdade dos educandos, é interdependente, porque só há espaço justamente na pluralidade e 

na criação desse espaço público, é um encontro.  

Somente discorrer sobre as poesias de Carlos Drummond, Plínio Marcos, Criolo, 

Chico Buarque e Manoel de Barros dificilmente estabeleceria certo campo para interrupção 

no projeto apresentado. Dialogar com esses artistas é constituir um contato para 

ressignificação, para revivê-los, para criar sobre, trazer para perto e distanciarmos quando 

necessário, de experimentá-los a partir de linguagens diversas.   

Logo, refleti sobre a relevância de estabelecer um projeto que trouxesse a liberdade já 

no estado inicial da criação. Optamos por trabalhar com um projeto que estabeleceu diálogo 

com características pós-dramáticas. De forma alguma quero estabelecer que somente essa 

(polêmica, polissêmica, dissonante) corrente teatral caminha para um campo político no 

espaço da educação. Existem outros meios para fomentar o estabelecimento desse campo, por 

meio de outros processos plurais. 

Essa foi uma das abundantes eleições possíveis dentre outras infindáveis. Todavia, 

creio no grau de pertinência de uma construção teatral com características pós-dramáticas, 

escolha esta que exigiu de fato um estabelecimento de um campo político inclusive pela 

forma.  

 

As vozes dos educandos no Processo 

Encontrar consonâncias e qualidades coletivas no grupo era tarefa para aproximação, 

embora todos fossem rostos conhecidos no Instituto, e já tivessem de certa forma uma relação 

nos corredores ou em sala de aula, a proximidade não era tão intensa para emergir em um 

processo de construção profunda como foi Rupturas. 

Apresentava uma responsabilidade ética de não expor em demasia ou constranger os 

integrantes do grupo desde o primeiro momento em que trabalhamos com contextos histórico-

culturais de cada aluno, que em certo momento se localizavam em consonância com os 

outros: idades, espaço escolar, disponibilidade de tempo, responsabilidades acadêmicas. 

Foi preciso conhecer cada integrante de forma não superficial. Pensar o coletivo. 

Encontrávamos brechas consensuais entre os mesmos, e embora a heterogeneidade seja 
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característica mais latente, foi ela o fator determinante para traçarmos objetivos comuns, sem 

a necessidade da perda de características próprias e da individualidade. 

Rupturas não apontava para um processo biográfico em sua totalidade ao tratar das 

diversificadas ditaduras. No entanto, arrisco dizer que também era um processo com 

apresentação de fragmentos biográficos, em que os alunos agiam em seu próprio nome e 

também assumiam seus papéis enquanto performers (duplo, papéis deles mesmos). Entendi, 

como professor-militante, a pertinência de trazer ou abrir espaço para seus repertórios, suas 

vivências, anseios e reflexões. 

Buscamos ressignificar fragmentos de suas vivências e transformá-los ou transportá-

los para linguagem teatral e outras linguagens, que apresentaram matéria para o projeto. E 

para trazer essa materialidade foi preciso propor um processo de imersão em linguagens 

artísticas, até então distanciadas de alguns alunos: 
Nunca tive um grande contato com nenhuma área da arte, o mais próximo que eu 
chegava disso era assistir filmes. O que eu não sabia que também deveria ser 
mudado em mim mesma, e que só pude perceber após participar da oficina é 
justamente ampliar meu universo cultural e aprender a experimentar mais áreas da 
arte. (Jéssica, aluna participante de Rupturas) 
 

Segundos em cena nos levam a refletir sobre anos de trabalho de um ator, segundos do 

experimento cênico Rupturas tinha o objetivo de trazer a presença dos alunos e suas 

intervenções em diálogo com suas próprias histórias, textos e contextos distintos.   

Era importante o diálogo constante com a prática teatral que convocava teorias na 

área. O interesse para ampliação de repertório e desempenho cênico se deu porque os mesmos 

se sentiram parte responsável em todas as esferas do processo, conheciam suas limitações e 

eram estimulados a superá-las.   

O fator da presença não se dava somente nas apresentações. O duplo, “eu” enquanto 

ator ou performer, de algum modo convergia com nossas vivências e estado de presença, 

(re)pensados continuamente em nossa construção. O que era apresentar um duplo? Como era 

repensar o cotidiano no qual estávamos inseridos e a busca por apresentá-lo de maneira não 

caricata ou superficial? 

Buscávamos instaurar uma crise artificial que refletia a nossa sociedade. Não 

queríamos tentar a estabilização da crise em nossa atual conjuntura política e social, mas 

redefinir a relação entre nós e os espectadores, deslocá-los de alguma forma para compartilhar 
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a nossa crise naquele espaço relacional. Essa era uma revivência de modo a criar outros 

sentidos, e ir além de significados pré-estabelecidos.  

Trabalhar com o texto/poesia não era sinônimo de estabelecimento de uma 

hierarquização da linguagem verbal. Nas ações/reelaborações em teatro, as palavras de vários 

artistas brasileiros no experimento traçavam caminhos distintos, em contextos sócio-históricos 

de produções diferentes, sempre variável e plural (FÉRAL, 2008). Os objetos cênicos, 

desenhavam um outro texto. O teclado, a música e os corpos recriavam a poesia e trazia de 

fato novas aquisições de um conhecimento teórico e prático de modo não dicotômico.  

Avaliamos o processo em toda a sua composição.  Enquanto mediador, propunha 

repensar a proposta individual, reflexão sobre cada ação e sobre cada execução cênica, de 

modo a criar um espaço pleno de possibilidades, que se achegava a um status coletivo. 

Confesso que foi preciso rever meus processos de criação dos quais trabalhei enquanto 

ator, maquiados de processos colaborativos que incessantemente estabelecia como última e 

razoável a palavra do diretor/professor.  

 Esquadrinhamos em conjunto o estabelecimento de um processo político em todas as 

etapas de construção, consonante com a busca de um professor-militante, disponível e aberto 

ao diálogo e a criação concomitantemente. Não cabia julgamento de valor sobre qual o melhor 

ou único procedimento cênico a adotar. Entendia que a proposta era de dar voz aos alunos, 

promulgar a efetivação política. Por isso, não existia uma última palavra, mas reflexão sobre 

todo o procedimento cênico eleito em cada quadro da criação teatral: 
[...] sabia admitir quando uma idéia nossa era um pouco melhor do que a que ele 
teve [...] as ideias explodiam em nossas mentes, sendo geralmente absurdas, pedindo 
então umas “seguradas” ... e assim construíamos juntos o experimento teatral, cada 
um acrescentando as suas particularidades e cada um respeitando a dos outros 
sabendo admitir e opinar, resultando assim em um trabalho final com mérito de 
todos, um resultado que nós não reproduzimos como um roteiro pronto, mas um 
resultado que nós escrevemos [...] (IAN, aluno participante de Rupturas) 
 

O aluno-performer Ian retrata parte de nosso processo de construção: “Admitia 

quando uma ideia nossa era um pouco melhor do que a que ele teve”. Inúmeras vezes os 

alunos acresciam a proposta inicial de cada experimentação outros elementos corporais, 

vocais na construção dos quadros, e isso só foi possível devido ao grau de engajamento dos 

alunos. Entediam que poderiam ir além ou ter ideias mais pertinentes que as do professor.  
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 Contraposições e contra-argumentações eram significativas, o que de fato pode ser 

vivenciado na dinâmica da construção cênica. A “última palavra” era sempre o pensamento 

coletivo em cada quadro cênico.  Ao final de cada experimentação dos quadros, chegávamos 

em um acordo sobre as distintas ideias e, muitas vezes, buscávamos balanceamento entre elas, 

advindas de sugestões dos alunos ou minhas, sem ordenação ou hierarquia. 

Sobre as “seguradas”, relembradas pelo aluno Ian, eu propunha uma reflexão sobre o 

exagero e da real necessidade do excesso em determinados momentos. A frase “não é assim 

que se faz” nunca foi verbalizada durante os nossos encontros.  

Acredito, que para criar esse campo de confiança na experimentação cênica, se faz 

importante uma relação não autoritária ou vertical. Cada aluno com sua particularidade era 

importante no projeto, sempre respeitando seus limites e possibilidades.  

O “moldar” junto as “seguradas” explicitado no depoimento do aluno Ian, nada mais 

era que um refletir constantemente sobre o que estávamos fazendo. Não necessariamente tudo 

tem de ser justificado ou atrelado a teoria, todavia, propunha uma reflexão sobre o caminho de 

cada movimento ou palavra partilhada nos quadros cênicos.  

Ao exercerem papéis de atores e criadores da nossa dramaturgia fragmentada, os 

alunos se sentiram imersos e imprescindíveis na criação de Rupturas. O aprofundamento e o 

exercício de diversos papéis (dramaturgos, atores, sonoplasta, produtores) em nossa 

construção, os convocaram a pensar, refletir e buscar avante do que abordamos nos encontros 

presenciais: 
Chega a ser ridículo pensar que para aprender temos que nos limitar e obedecer a 
alguém que não nos identificamos, não compreendê-lo [sic] em primeiro momento, 
faz muito mais sentido que ocorra uma explosão de ideias, sentimentos, criatividade, 
personalidade, para depois com o tempo ir aparando e aprimorando toda essa 
infinidade de informações. Esquecemos muitas vezes que somos humanos e temos a 
habilidade de criar e principalmente sermos muito criativos [...] temos que conseguir 
criar os nossos próprios, de forma a entender quem somos e como agimos e como 
nos controlarmos de forma a obter melhor resultados, desenvolvendo-nos a si 
próprios[...] Devido ao maior envolvimento com a peça a chance de entender o 
pensamento do teórico e retê-la em sua mente é muito maior [...] laços sentimentais 
e de personalidades, muito mais forte que qualquer outra vinculação.   
(EDURDO H., aluno-performer participante de Rupturas) 

 
O aluno Eduardo H., em sua carta aberta sobre o experimento, revela um dos objetivos 

de nossa experiência cênica: encontro efetivo entre prática e teoria. Conversávamos sobre 

teatro contemporâneo, performance, pós-dramático, os clássicos e sobre a proposição de 
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nossa construção não linear. O aluno era interessado em viajar para além dos nossos 

encontros. Pesquisava em sua casa possíveis reflexões em união da prática e teoria. Logo, a 

imersão e aprofundamento o levou a Antonin Artaud. Entusiasmado, recordo-me de suas 

leituras de um dos poemas de Fernando Pessoa (exceção de texto de poeta não-brasileiro no 

experimento cênico), Essa espécie de loucura.  

Eduardo H. foi em busca de quem poderia falar sobre uma espécie de loucura na teoria 

teatral, uma investigação por alguém que de fato respondesse a poesia a partir da práxis. Em 

um dos encontros, ele nos trouxe sua pesquisa sobre Artaud, e propôs dialogarmos com ela, 

com sua leitura nada superficial, clichê e/ou estereotipada. Um aluno engajado com o 

experimento, propôs a ler, ver e escutar o trabalho de Artaud como forma de ampliação de 

repertório para dilatar nossas possibilidades como coletivo.  

Não, não era regra a pesquisa acerca dos teóricos/pesquisadores do teatro, mas ao se 

sentir parte do processo, os alunos entendiam que a pesquisa não se findava nos encontros. 

Ele descobriu Antonin Artaud em suas leituras e propôs um jogo possível entre a prática e 

teoria: “...antes de entendermos os outros e obedecê-los em seus textos, temos que conseguir 

criar os nossos próprios, de forma a entender quem somos e como agimos” e “, pois não são 

apenas laços educacionais feitos entre aluno e teórico e sim laços sentimentais e de 

personalidades, muito mais forte que qualquer outra vinculação”. Laços “sentimentais e de 

personalidade” é o sentido criado por meio de sua revivência enquanto sujeito no espaço para 

criação teatral interessado em interAgir com a práxis.  O fazer não estava desvinculado da 

teoria para o Eduardo H., a teoria estava ali, presente nas experimentações como um todo. 

Não era copiar o que Artaud fez um dia, mas compreender o corpo como potencialidade. Os 

jogos propostos pelo aluno configuraram em um novo quadro cênico que inverteu a posição 

de outros quadros no experimento Rupturas.  

Pensar esse tipo de teatro em ação e a nossa construção dramatúrgica ampliou o 

repertório dos discentes, uma busca para conhecer algo que parecia inalcançável para alguns.  

Era uma procura que acarretou um autoconhecimento, um crescimento pessoal em coletivo. 

Reviver a teoria para além das canetas e cadernos.  

Conclusão 
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Não há como abrir um campo de possibilidades múltiplas em um processo teatral com 

teorias e práticas engessadas, que se estabelecem como a melhor forma de mudar o mundo. 

Não sou eu, professor-militante, que decido qual a melhor forma para tal, mas, como 

professor, posso abrir um campo de possibilidades para que os alunos se auto(re)conheçam e 

se percebam, cada qual à sua maneira, a melhor forma de intervir nele.   

Considero o teatro na educação uma possibilidade de trabalhar com o ainda não 

existente no repertório do aluno, em diálogo com o que já existe e não menos importante. 

Freire (2011) nos relata sobre essa possibilidade de trabalhar ou produzir um conhecimento 

ainda não existente: “o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que 

se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente [...]” (FREIRE, 2011, p.30): 
Ao fim de tudo posso dizer que essa experiência me marcou e me ajudou muito, 
quando eu olhar para trás, para o meu ensino médio, esse experimento vai estar na 
lista do que vou lembrar [...] obrigado [...] por trazer cor ao nosso curso, cor por 
que qualquer expressão cultural é um arco-íris no curso técnico, que veste o 
luto preto dos métodos “racionais” do sistema educacional, que enquanto criam 
seres técnicos, também criam não-seres: Não-cultura, não ao pensar, não ao 
admitir, o curto espaço de tempo de trabalho me fez refletir se o que estamos 
aprendendo chega perto da estimada aproximação da verdade, ou se com botas 
de aço caminhamos no chão oco da educação, uma hora iremos cair, e eu 
também, mas pelo menos estou preparado para isso.  (IAN, aluno-performer, 
grifo meu) 
 

Foi de suma importância compreender o processo concreto da aquisição do 

conhecimento e descobertas discentes e docentes. Talvez aqui, nesses escritos redigidos pelo 

aluno Ian, encerro e encontro vestígios da concretude dessa produção citada por Paulo Freire, 

do conceito de política enquanto liberdade, rizomas, brechas e de entender parte do real papel 

da atuação de um professor-militante em teatro que age em brechas e prima pelo coletivo. 
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SEMENTINHA, SEMENTÃO, VAMOS FAZER ARTE ENTÃO? 
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Roseli Kietzer Moreira2 - FURB 

 
Grupo de Trabalho em Ensino 

Agência Financiadora: PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica.) 

 
Resumo 
Propõe-se neste artigo, relatar uma vivência na educação infantil, propiciando uma educação 
ambiental por meio da Arte. Este trabalho foi desenvolvido durante o Curso de Artes Visuais – 
PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica) da Universidade 
Regional de Blumenau – FURB –, com a orientação de professoras da graduação. O relato apresenta 
uma sucessão de práticas promovidas durante o 1º semestre do ano de 2016 na Unidade de Educação 
Infantil Polaquia na cidade de Indaial/SC. O projeto “Sementinha, Sementão, Vamos fazer arte, 
então?” surge das inquietações das crianças sobre as sementes depositadas por uma velha árvore no 
pátio da escola. Na condição de acadêmica e também professora dessa Unidade, percebeu-se a 
possibilidade de transformar a inquietação em projeto e decidiu-se reunir Artes e Ciências. O trabalho 
envolveu não somente as crianças, mas também se estendeu a seus familiares, o que comprova um 
envolvimento com a comunidade e a amplitude do projeto. Conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, a Educação Ambiental faz parte da educação, pois promove uma prática social importante 
voltada à ética e preservação do meio ambiente. As práticas artísticas contribuem para uma 
consciência crítica e sustentabilidade e propiciam a busca de uma estética, além de possibilidades 
sensoriais e sensíveis das crianças. A metodologia utilizada é o relato de experiência e pesquisa 
bibliográfica. Ao final, pôde-se concluir que o projeto atingiu seus objetivos, verificou-se que as 
crianças internalizaram os estudos sobre o meio ambiente por intermédio das práticas artísticas.  
Palavras-chave: Sustentabilidade. Interdisciplinaridade. Práticas Pedagógicas. 

Introdução 

O município de Indaial está situado no estado de Santa Catarina, e as unidades de 

ensino seguem os documentos do MEC – Ministério da Educação –, como os DCNEI – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – e os PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Outro documento que a rede municipal também segue é a Proposta 

                                                 
1 Acadêmica do curso de Artes Visuais PARFOR/FURB. Professora na rede pública de ensino. E-mail: 
marciaphaut@gmail.com  
2 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Professora do curso de Artes Visuais 
da Universidade Regional de Blumenau – FURB e do PARFOR. E-mail: arte.roseli@gmail.com 
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Curricular da Educação Infantil do Município de Indaial, que relatam sobre os eixos da 

Educação Infantil: interações e brincadeiras. Por meio desses dois eixos norteadores, pode-se 

ampliar as linguagens da criança e suas vivências.    

Na arte, a Proposta Curricular da Educação Infantil do Município de Indaial reforça 

que “As linguagens da Arte precisam colaborar para a construção do conhecimento sensível 

da criança. Não será através de um acúmulo de técnicas e atividades isoladas que estaremos 

garantindo a qualidade na nossa educação.” (INDAIAL, 2012, p. 27).  As propostas precisam 

se entrelaçar e quando estas são ofertadas por intermédio de projetos, as áreas de 

conhecimento se beneficiam, tornando essas experiências não apenas técnicas, mas vivências 

significativas para as crianças, para que se tornem cidadãos conscientes e atuantes na 

sociedade. 

Por meio da Arte revela-se uma oportunidade à criança sobre a natureza, sua beleza e a 

necessidade de preservação, pois, somente se respeita aquilo que se conhece. 

O projeto aconteceu na Unidade de Educação Infantil Polaquia, onde o contato com a 

natureza é muito presente, pois está situada na área rural do município. Essa Unidade de 

Educação Infantil atende cerca de 70 crianças, divididas em três turmas na faixa etária de três 

a cinco anos. Essas crianças, em sua grande maioria, locomovem-se de micro-ônibus, ofertado 

pelo município, sendo que elas vêm de bairros localizados na área urbana da cidade. As 

crianças, em sua maioria, frequentam a Unidade em período integral. 

O Projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de 2016 com a turma de 4 anos I, 

formada por 17 crianças. Elas tinham duas profissionais responsáveis, sendo uma professora e 

outra auxiliar de creche, além dos professores de Hora-atividade e Educação Física. 

O Projeto “Sementinha, Sementão. Vamos fazer arte então?” nasceu a partir do 

interesse das crianças sobre as sementes que encontravam no parque. Há no parque uma 

árvore chamada de sombreiro e essa mesma árvore, devido a uma doença que adquiriu, está 

aos poucos morrendo e liberando as sementes em grande quantidade para perpetuar a espécie. 

Como havia todos os dias muitas sementes caídas no parque, as crianças quando eram 

convidadas a brincar na área externa, colhiam as sementes e traziam para a professora que 

sugeriu que se guardasse em uma caixa de papelão. Com o passar dos dias, a caixa já não 

comportava mais tantas sementes que as crianças colhiam.  
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A professora sugeriu às crianças, observar as sementes com a ajuda de lupas. Depois 

desse período de observação, questionou-se sobre o que se poderia fazer com as sementes. 

Uma criança sugeriu pintá-las. A professora orientou a realizar um quadro coletivo com elas. 

Como confirma Oliveira et al. (2014, p. 279), “Não é a objetividade lógica que 

alimenta as ideias e os fazeres das crianças, mas sim a subjetividade e o prazer de brincar com 

os elementos das linguagens artísticas e a vontade de superar-se, de resolver os problemas que 

lhes são colocados.”. 

A partir daquele momento, surgiu o projeto da turma de 4 anos I “Sementinha, 

Sementão. Vamos fazer arte então?”. A professora percebeu o interesse das crianças pela 

temática e foi buscar propostas e informações que pudessem integrar arte e natureza. Também 

Oliveira et al. (2014, p. 277) informa sobre o uso de materiais naturais e seus benefícios e diz 

 
O uso de materiais naturais é sempre bem-vindo porque, além de contribuir para a 
formação de uma atitude de preservação dos bens naturais, provoca um efeito 
estético muito interessante. Os próprios materiais, além de meios para a criação, 
podem servir como objetos da atividade criativa das crianças, que podem inventar 
novas formas de usá-los. 

 

A acadêmica, que cursa Artes Visuais PARFOR/FURB, teve a orientação de 

professoras da graduação.  

 

Fases do Projeto 

 

O projeto teve início com o trabalho coletivo realizado pelas crianças com a colagem 

de sementes e pintura. Mas sua estrutura se dividiu em: classificação das sementes, o plantio, 

a prática dos relevos em círculos, a modelagem em argila, a construção de uma escultura na 

oficina com os familiares e a exposição. 
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Fig. 1. Trabalho coletivo 

 
Fonte: Os autores. 

 

Com o trabalho coletivo com pintura e sementes, exercitou-se também a percepção de 

cores e formas. Hoje o quadro faz parte do espaço escolar e as crianças podem usufruir da 

presença de sua produção. 

O segundo momento do projeto é a classificação das sementes. Iniciou-se com as 

sementes que as crianças obtinham das próprias frutas que comiam na Unidade como laranja, 

maçã, tangerina e melão. Então, durante o lanche, a professora solicitou que observassem as 

sementes que havia naquelas frutas.  Mais sementes foram coletadas com a ajuda dos 

familiares e das crianças em seu cotidiano. 
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Fig. 2. Observando sementes com lupas 

 
Fonte: Os autores. 

 

Todo dia, reuniam-se as crianças em roda de conversa e observavam-se as 

características das sementes coletadas através de lupas: a textura, as cores, os formatos e os 

tamanhos. Após a observação passava-se à catalogação que era a colocação da semente sobre 

uma folha e seu respectivo nome. Algumas denominações como olho-de-cabra, baga-de-

macaco, olho-de-boi, chamavam atenção e até provocavam risos nas crianças.   

Depois da classificação, as crianças passaram para o plantio. Foi orientado sobre o 

procedimento e cuidados que se deveria ter, como a rega.  Fazia parte do cotidiano das 

crianças observarem o seu crescimento.  Depois de uma semana, começaram a aparecer os 

primeiros pés de feijões, as crianças fizeram uma comparação entre os “arcos” que estavam se 

formando nas plantas e o arco-íris, fizeram desenhos, e relacionaram com a história de João e 

o Pé de Feijão. A professora percebeu que as crianças estavam se envolvendo com a temática 

de forma lúdica e ativa. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental 

  
“A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 
educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 
que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 
ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que 
vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um 
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus 
aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e 
atitudes necessárias para dita transformação.” (BRASIL, 2017, p. 1)  
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Constantemente, as professoras relatavam a importância das plantas, explicando a sua 

particularidade na oxigenação. Também ensinavam às crianças que poderiam se utilizar de 

materiais do meio ambiente para produzir arte, principalmente quando esse material fosse 

descartado pela própria natureza. 

Utilizando de mídias, a professora apresentou para as crianças alguns artistas que 

utilizam sementes em suas obras de arte. Isso ajudou as crianças a relacionar e a valorizar o 

que elas já haviam confeccionado como arte, além de inspirá-las para as próximas produções. 

 
Fig. 3. Relevos em círculos 

 
Fonte: Os autores. 

 

Com base neste material, a professora introduziu a prática artística dos relevos em 

círculos. Esta proposta foi realizada em duplas. Sobre pratinhos de papelão, realizou-se a 

colagem de sementes. Durante a confecção, várias crianças relataram nomes de algumas 

sementes, destacando a importância da classificação e das coletas realizadas. Como nos 

informa Oliveira et al. (2014, p. 278) 

 
A produção criativa não é fruto apenas do olhar espontâneo da criança. 
Acompanhando seu fazer, podemos perceber que existe a lógica de um percurso de 
criação que é próprio dela, percurso fundamental para assegurar tempo necessário 
para as elaborações infantis e a criação original. É possível enxergar a 
intencionalidade da criança na análise de seu percurso de criação, inclusive notando 
que esses percursos não são lineares. 
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Outra etapa do projeto consistia na prática com argila. Essa vivência foi iniciada  com 

a oferta da argila para manusearem e se familiarizarem com esse material. Alguns 

conhecimentos prévios de manuseio do material facilitam o processo para a criação. A argila é 

um material pouco utilizado nas Unidades, na maioria das vezes pelo fato de o próprio 

professor não saber como utilizá-la, frustrando-se com o produto final que pode acabar 

quebrando ou rachando. É necessário que o arte-educador tenha conhecimento técnico das 

linguagens oferecidas às crianças, pois conforme Oliveira et al. (2014, p. 267) nos diz “Na 

experiência com as linguagens artísticas, as crianças devem construir conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de seu próprio percurso criativo.”. 

Em seguida passou-se para a produção de figuras humanas e animais. A professora 

realizou essa etapa com atendimento individual, pois exigia uma atenção maior em todo o 

processo, lembrando as crianças de umedecerem as mãos, de quais partes formam o corpo 

humano ou o animal, além de auxiliar verbalmente em como poderiam montar as suas 

esculturas. Dando sequência a essa proposta de trabalho, sugeriu-se às crianças que inserissem 

sementes de feijão, fazendo assim, detalhes como olhos, botões, nariz. A turma estava 

animada com as suas produções tridimensionais. Como nos afirma Oliveira et al. (2014, p. 

266) 

 
O que a criança produz não é arte, propriamente falando, no sentido em que 
chamamos de arte o que hoje os artistas produzem, mas certamente é uma atividade 
criativa da mais alta relevância para a sua formação. Tais atividades trazem um 
elemento sensível fundamental ao desenvolvimento da imaginação e da criação. 
 

 

A próxima parte do projeto foi apresentar um artista que trabalhasse com sementes, 

afinal, o principal motivo da iniciativa deste projeto foram as sementes. O artista André 

Wagner vem ao encontro desta proposta por usar esse material. 

André Wagner nasceu em 18 de junho de 1954. Paulistano, formou-se em 1977 em 

Desenho Industrial pela Universidade Mackenzie. Artista plástico, seus quadros utilizam tinta 

acrílica e também colagens. Entre suas obras, há luminárias premiadas na Alemanha pelo IF 

Desing em 2004 e pelo Museu da Casa Brasileira em 1996, 1997 e 2004. Em 2014, mudou-se 

para Santo Antônio dos Pinhais, SP, onde tem uma marcenaria para realizar o seu trabalho. O 
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artista utiliza como matéria prima retalhos de madeira e sementes. André Wagner elabora suas 

esculturas com sementes brasileiras e objetos de madeira com movimentos. 

 
Fig. 4. Escultura do artista André Wagner 

 
Fonte: Disponível em: <http://andrewagnerarte.com.br/portfolio/escultura-semente-04v-4/>. Acesso 

em: 24 jul. 2017. 
 

No primeiro momento, a biografia do artista e suas obras foram apresentadas para as 

crianças de forma simples. Diante de alguns questionamentos das crianças sobre o artista , a 

professora considerou o contato com o artista,  por meio do e-mail e site. O artista foi muito 

atencioso e concedeu informações a respeito do uso de materiais e o processo de criação. 

Nestas conversas via e-mail, soube-se do aniversário do artista e a turma decidiu fazer uma 

festa para homenageá-lo. No dia 18 de junho de 2016, as crianças prepararam um bolo de 

milho, em que cada uma ajudava com um ingrediente. Após assado, no período vespertino, as 

crianças, cantaram parabéns para o artista, que foi gravado em vídeo e enviado para e-mail 

dele. 
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Em roda de conversa, a turma resolveu presentear o artista de forma simbólica, e a 

escolha do presente foi o quadro que realizaram no início do projeto, já que este também foi o 

propulsor de todo o projeto. 

Como relata a Proposta Curricular da Educação Infantil do município de Indaial 

(INDAIAL, 2012, p. 32) 

 
Momentos de trocas, com tempo e espaço para ouvir, falar e formar, fazem com que 
novas experiências e aprendizagens aconteçam, ampliando assim as possibilidades 
de apoiar a criança nas suas vivências e saber mais sobre suas potencialidades e 
preferências. Planejar atividades pedagógicas nas quais a família possa participar na 
Unidade ou continuar as iniciadas na instituição enriquece essas relações. 

 

Pensando em estender o projeto para a comunidade, propôs-se a realização de uma 

oficina com as famílias. Nessa oficina, os pais e familiares puderam conhecer um pouco sobre 

o artista, sobre escultura, além de vivenciar a realidade das crianças, compartilhando uma 

produção artística com elas. 

A oficina foi realizada no feriado de Corpus Christi, dia 26 de maio de 2016. Após a 

apresentação do artista e suas esculturas, as professoras lançaram um desafio: criar uma 

escultura inspirada nas obras de André Wagner, com sementes.  Os materiais propostos foram 

similares com o que o artista utiliza: madeira, arame e sementes. 

Era nítida a felicidade das crianças de estarem na Unidade com suas famílias, 

realizando algo em conjunto. As famílias que compareceram, realmente vieram dispostas a 

realizar um trabalho com as crianças e percebeu-se a presença, além da mãe e/ou pai, de 

irmãos, tios, avós. As professoras informavam que mais importante do que o produto final era 

o processo e o momento que estavam vivenciando com as crianças. Conforme o que afirma 

Oliveira et al. (2014, p. 267), “O mais importante para a criança não é o produto acabado, mas 

sim seu envolvimento no processo de criar, de inventar.”. 

O produto final pode ser apreciado abaixo na imagem. 
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Fonte: Os autores.  

Aproveitou-se o momento para realizar uma pequena mostra dos trabalhos que 

compunham o projeto, além de fotos do processo. As crianças interagiam com seus pais, 

apresentando sobre o que haviam aprendido e produzido. Na semana seguinte, também foram 

expostas as esculturas realizadas pelas famílias.  
 

Considerações Finais 
 

Esse projeto foi encerrado no final do primeiro semestre de 2016, mas durante todo o 

restante do ano as crianças continuaram a trazer as sementes daquela mesma árvore, que foi a 

inspiração para o projeto.  As sementes recolhidas, tinham outro objetivo:  o plantio para uma 

nova árvore.   

Acredita-se que o projeto “Sementinha, Sementão. Vamos fazer arte então?” tenha 

alcançado seus objetivos, ao relacionar uma educação ambiental e artes. Espera-se que este 

projeto possa também ser uma semente, ao instigar outros arte-educadores na realização de 

projetos artísticos e culturais, bem como uma temática interdisciplinar. Pode-se perceber que 

um projeto como este relatado, que usou de uma temática e evoluiu para diversas práticas, 

institui no educando uma premissa de continuidade, de permanência de valores. Temos fé, 

como educadores, que o olhar estético e um coração ético de uma criança, pode sim, 

transformar o futuro de todos nós. 

Fig. 5. Produção dos alunos 
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SENTIDOS DA ARTE, NO ENSINO DA ARTE, DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 
 

Veronica Devens Costa1- REDE DOCTUM 
Grupo de Trabalho de Fundamentos – GT-3 

 
 
Resumo 
O presente artigo foi pensado a partir da disciplina de Metodologia do Ensino da arte, oferecido no 
curso de pedagogia da Rede de Ensino DOCTUM-Serra. É um estudo que tem por finalidade conhecer 
os alunos que chegam no curso de pedagogia, o que trazem e quais são suas expectativas diante o 
ensino da arte.  Sabemos que esses alunos exercerão, em sua vida profissional, funções onde a Arte 
assume papel determinante, seja enquanto orientadores pedagógicos ou como professores. É fato que 
recebemos o aluno na graduação com um olhar mecanizado e desprovido de saberes e das conexões 
acerca do ensino da Arte. Isso acontece, muitas vezes, devido à formação que esse aluno recebeu na 
educação básica. Diante disso, esse artigo tem por finalidade conhecer o aluno que chega na graduação 
de pedagogia, conhecer sua história e suas expectativas em relação ao ensino da arte.   Para provocar 
esse diálogo foi apresentado às alunas um questionário onde foi possível realizar uma investigação e 
assim adentrar no universo dessas alunas.  Para esse estudo dialogaremos com Iavelberg (2003), 
Barbosa (2003), Libâneo (1994), Martins (2005), Picosque (2012), entre outros estudiosos da 
educação e da Arte que acreditam na produção de sentidos que a disciplina desenvolve em seus alunos 
além da apropriação dos saberes que estão vinculados a essa aprendizagem.  
Palavras-chave: Ensino da arte. Curso de pedagogia. Formação de professores. 
 
Abstract 
This report was brought from the discipline of Art Teaching Methodology, offered by “Rede de 
Ensino DOCTUM-Serra” pedagogy course. Is a research that aims getting to know the students that 
get into the pedagogy course, what they bring and what are their expectations against the art teaching. 
We know that those students will execute, in their professional life, roles where Art takes a 
determinant part, whether as pedagogical coordinators or teachers. Is a fact that we receive the college 
student with a mechanical sight and devoid of knowledge and the connections about art teaching. That 
happens, many times, because of the formation that this student had received at primary school. 
Against that, this report aims to get to know the student that gets into the pedagogy graduation, get to 
know its history and expectations about art teaching. To tease up that dialogue, was presented to the 
student a questionnaire where was made possible to make an investigation and get into their universe. 
For this study we will talk with Iavelberg (2003), Barbosa (2003), Libâneo (1994), Martins (2005), 
Picosque (2012) , among another scholars of education and Art that believe on the production of 
meanings that the discipline develops on its students besides the appropriation of the knowledge that is 
linked to this apprenticeship. 

                                                 
1 Veronica Devens Costa - Mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, 
linha de pesquisa Linguagem Visual e Verbal, professora no ensino superior privado, tutora a distância no 
curso de artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo e professora de Arte no Ensino 
Fundamental da Prefeitura Municipal de Vitória. http://lattes.cnpq.br/7566957748954440 
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Primeiras palavras 
 

Estamos vivendo em meio a muitas mudanças e desafios no que diz respeito ao ensino 

da arte.  Muitas discussões tem ocorrido de forma a garantir que o ensino da arte esteja 

presente nas escolas de maneira significativa para que os alunos, enquanto seres sociais, 

possam acompanhar a incessante evolução do mundo que ocorre em vários setores.  Nota-se 

que a necessidade em desempenhar com habilidade algumas atitudes, como a percepção, a 

imaginação, a criatividade, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E muitas dessas 

atitudes são exploradas e desenvolvidas nas práticas oferecidas nas aulas de arte. 

Observamos que em algumas escolas a arte vem sendo tratada como apoio para outras 

disciplinas da grade curricular, inviabilizando as suas reais contribuições.   

     A arte acompanha e transforma o modo de vida de qualquer sociedade. Podemos 

visualizá-la tanto marcando épocas, lugares e culturas quanto contribuindo para a evolução do 

homem, agregando, por conseguinte, conhecimentos políticos, sociais e culturais – 

indispensáveis a qualquer grupo que esteja inserido nesse processo de evolução humana. 

Com todas as evidências que temos sobre a educação ao longo do processo de 

desenvolvimento humano, a importância e a necessidade do ensino da arte na educação é 

crucial.  No entanto, temos aqui uma série de indagações pragmáticas, normalmente não 

contempladas com ações que não corroboram a real inserção da arte na educação e, 

paralelamente, na sociedade. 

Para entendermos os motivos por que essas ações sejam inócuas, elencamos 

algumas hipóteses, entre as quais a formação em Arte e seus vieses, que nos chamam atenção 

por entendermos que venham a ser uma justificativa, sobretudo por sabermos que a legislação 

e os objetivos que abarcam o ensino da Arte assumem várias questões que, cremos, sejam 

cruciais para o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, em seu artigo 26 

§ 2º estabelece que: 
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O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.   

Amparados nessa legislação, percebemos a dimensão do ensino da Arte para a criança 

e para o jovem. Porém, a realidade nos apresenta um outro desenho: o número de professores 

de arte atuantes não é suficiente para atender às muitas salas de aula que estão carentes desse 

profissional. Sendo assim, o que encontramos em muitas escolas, são outros profissionais da 

educação com alguma pequena formação em arte, assumindo a cadeira do professor 

especialista. Um dos profissionais que assumem essa função é o pedagogo, que, em sua 

atuação como professor da educação infantil ou das séries iniciais são responsáveis pelas 

aulas de arte.   

Em 2006, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), estabelece que o egresso do 

curso de pedagogia exerça a prática do ensino da arte de forma interdisciplinar, contemplando 

e desenvolvendo aprendizagens significativas.  Percebemos que as Diretrizes dirigem um 

olhar ampliado a esse profissional, pois deverá conhecer e assumir as várias áreas do 

conhecimento.  No que diz respeito ao ensino da arte, entendemos que o futuro pedagogo 

deverá ter acesso a diversos diálogos e experiências que contribuirão para que, em suas 

futuras práticas promovam o conhecimento a e apreciação da arte. 

Parte-se do princípio de que o processo pedagógico é construído nas relações sociais e 

estas colaboram para que os conhecimentos adquiridos estejam em harmonia com valores 

éticos, culturais e estéticos apresentados e desenvolvidos com os alunos.   

[...]o homem é um sujeito histórico e, como tal, traz informações de todo seu trajeto 
social, escolar e vivencial, e, tendo ciência disso, deve-se considerar essa trajetória 
como forma auxiliar na construção do que é ser professor[...]. (WEISS, A.; NUNES, 
A.L.R, 2006) 

 
 

Sendo assim esse artigo propõe refletir, sobre um pequeno questionário apresentado às 

alunas no início do semestre a fim de conhecermos sua história, seus conceitos sobre arte e 

suas expectativas acerca das práticas a serem desenvolvidas na escola. Sabemos que as 

relações entre arte e o lugar aonde se vive, ensino e conhecimento são fundamentais para o 
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processo de formação e apropriação dos saberes.  Nesse sentido, provocamos as alunas com 

as seguintes questões:  

. Arte para mim é:....,  

. Quando deve ser inserido na escola?   

. Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas eram.....,  

. Como pedagoga (o) ou professora (r) desejo....  

A partir dessas provocações, vieram outras, que permitiram ricas reflexões acerca de um 

ensino que em algumas situações compromete a sua real proposta. Nesse contexto, concordo 

com Guimarães, quando diz:   

Novas demandas, novos jeitos de pensar a formação são portadores de 
potencialidades, e eles também apontam para as dificuldades, requerem que 
atentemos para essas mudanças e pensemos sobre para que e como queremos formar 
novos docentes (GUIMARÃES,2012, P.179) 

  
 

Com isso, percebemos o verdadeiro desafio que é garantir a formação do aluno às 

novas propostas ou novos olhares sobre da arte.  Ao compreendermos que os processos de 

formação e produção de conhecimento são fundamentais para uma aprendizagem 

significativa, potencializamos o currículo e assim tendenciamos a garantir um ensino de 

qualidade.  

 

Para início de conversa 

Assim que entregamos as questões às alunas, houve uma grande necessidade em 

externar suas opiniões, contar as experiências vividas, cada aluna queria se posicionar e 

relatar a sua vivência.  Os diálogos gerados revelaram também grande questionamento sobre o 

porquê as aulas de arte não seguiam uma proposta eficaz de aprendizagem e sim, o exercício 

de um mero fazer. Quanto às expectativas relativas a atuação do futuro professor ou 

pedagogo, uma preocupação que revela um misto de tranquilidade e ansiedade que será 

desvelado somente quando estiverem em ação, como podemos ler nos depoimentos: 
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 1.1. Por (F.T.), Aluna 

Arte para mim é: Uma forma de expressão de ideias, criatividade, sentimentos.  
Uma maneira linda e expressiva de manifestar dons e registrar histórias. 
Quando deve ser inserido na escola?Logo no contato da criança com a educação 
infantil.  Contudo, quando não é bem explorada a intencionalidade da arte se torna 
estéril. 
Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas.... Eram abertas, sem 
sentido e estímulos.  Apenas técnicas sem valor. 
Como pedagoga ou professora desejo.... Potencializar o sentido da arte e 
desenvolver a criatividade para que a manifestação dos sentimentos, técnicas e dons 
pra o uso da arte como forma de educar e expressar. 
 
1.2. Por (D.S.C.), Aluna 
 
Arte para mim é... Um momento a sós consigo mesmo e com sua criatividade. 
Quando deve ser inserido na escola? Ensinar desde o primeiro dia de aula na 
educação infantil, quando é dada a liberdade à criança de se expressar. 
Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas.... Eram muitas cópias das 
obras já existentes e estudos das expressões já existentes como cubismo, etc. 
Como pedagoga ou professora desejo.... Respeitar sua arte, a arte da criança, 
incentivando-os e ensinando as variadas expressões artísticas. 
 
1.3. Por (L.P.J.), Aluna 
 
Arte para mim é: Uma forma de organização, como modo de transformar a 
experiência vivida em objetos de conhecimento que demonstram sentimentos, 
percepção e imaginação, pois a arte está presente desde que o homem é homem 
como uma linguagem que traduz sua relação com o meio em que vive.  Arte faz 
parte da nossa vida e do nosso cotidiano.  A mesma tem a capacidade de aplicar uma 
prática de ideias, é uma atividade de expressão estética de sensações, ou seja, é 
conjunto de regras essenciais ao domínio de uma habilidade. 
Quando deve ser inserido na escola?? A arte exerce uma tarefa essencial na esfera 
educacional, englobando os fatores do conhecimento da sensibilidade e da cultura.  
É possível a interação de disciplina aparentemente distintas   Esta interação é uma 
maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber 
critico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado.  E é também através da arte que 
essa perspectiva surge como uma forma de superar a fragmentação entre disciplinas.  
Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas.... Eram muito divertidas e 
lúdicas, a minha professora foi essencial para o meu crescimento individual e 
comportamental como cidadã.  A minha expressão pessoal e cultural foi um 
importante instrumento para minha identificação social e individual, pois desenvolvi 
minha criatividade, percepção, imaginação, senso crítico e apreensão da realidade. 
Como pedagoga ou professora desejo.... Me comprometer com a cultura e a 
história, dar ênfase na interpelação entre o fazer e a leitura da obra e a 
contextualização histórica, social, antropológica e estética da obra, pois só com um 
saber consciente e informado é possível a aprendizagem em arte. 
 
1.4. Por (M.F.L.), Aluna 
 
Arte para mim é.... Habilidade, talento, é a forma do ser humano se expressar. Uma 
Quando deve ser inserido na escola?  Quando eu me proponho a despertar o 
interesse e a curiosidade dos educandos.  
Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas.... O professor de artes 
desenhava no quadro ou colava um desenho e eu tinha que copiar, já no ensino 
médio a professora trabalhava com recorte e colagem de desenhos, mosaicos 
geométricos. 
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Como pedagoga ou professora desejo.... poder mostrar a importância da arte por 
meio de desenhos, pinturas, associando a cultura, de uma forma dinâmica, fazendo 
com que o aluno crie seu próprio desenho e não impondo qual o desenho ele deve 
fazer, assim como as aulas de artes que tenho tido com a professora na graduação. 
 
1.5. Por (F.S.S.), Aluna 
 
Arte para mim é.... É tudo que uma pessoa possa criar.  Uma pintura, uma música, 
uma dança, um desenho.... 
Quando deve ser inserido na escola?  A arte deve ser inserida na escola desde o 
início, nas séries iniciais de uma criança.  
Quando estava no Ensino Fundamental minhas aulas.... as aulas de artes eram 
uma vez por semana.  Aprendi formas geométricas, cores quentes, cores frias.  
Ilustrava histórias lidas em sala de aula.  E a nota era dada conforme o capricho que 
tinha com o caderno de desenho. 
Como pedagoga ou professora desejo.... Fazer com que as aulas de arte façam 
sentido para a vida do aluno.  O professor de arte precisa despertar a importância de 
se saber sobre arte.  Deixar os alunos manifestarem sua arte e trabalhar isso com eles 
em sala. 
 
 

Diante dos depoimentos podemos notar certa ansiedade das alunas em desenvolver, 

futuramente, o que está aprendendo na graduação. Até porque, trazem em sua memória as 

práticas que tiveram enquanto alunas da educação básica, que em muitos casos as práticas 

eram engessadas e reprodutivas. E, em tempos de grandes avanços tecnológicos, é necessário 

investir em práticas que envolvam a criança em sua integralidade, como nos diz Iavelberg, 

   
O papel dos professores é importante para que os alunos aprendam a fazer arte e a 
gostar dela ao longo da vida.  Tal gosto por aprender nasce também da qualidade de 
mediação que os professores realizam entre os aprendizes e a arte. (2003, p. 10) 

 
 Contextualizar as mais variadas práticas de arte, é situar o aluno em seu tempo e 

espaço, considerando todos os aspectos (sociais, históricos, culturais) que o envolve em seu 

cotidiano.  Desde cedo a criança participa das práticas sociais, seja da sua família ou de outros 

grupos sociais em que convive.  As experiências vividas e a interação com outras pessoas se 

tornam referências para suas práticas que consequentemente desenvolverá seu processo de 

socialização. 

 A grande variedade de comportamentos e pensamentos que existem na sala de aula 

permitem o educador provocar o aluno para que se desenvolva de forma autônoma, 

considerando seus valores sociais e culturais.   É isso que garantirá a criança o prazer em 

realizar suas tarefas pois ele estará fazendo algo que tem sentido para ele.  O professor então 

será um mediador que “amplia olhares, ideias, conhecimentos e sensações.  Percepção de um 
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mundo que parecia já conhecido, mas que se desvela inteiramente novo” (MARTINS, 2005, 

p. 14). 

A arte é uma disciplina de natureza teórico-prática e desenvolve-se especialmente a 

partir de vivencias.  As tarefas propostas levam o aluno a se inserir em um processo onde ele 

se reconhece, uma vez que percorre várias etapas de apropriação dos saberes, dentre elas a 

investigação, a discussão, a elaboração de ideias e consequentemente o fazer.    

Com todas essas justificativas, concordamos com Libâneo (1994, p.17) quando diz: 
Através da ação educativa, o meio social exerce influencias sobre os indivíduos e 
estes, ao assimilarem e recriarem essas influencias, tornam-se capazes de estabelecer 
uma relação ativa e transformadora em relação ao meio social. 

  

Somente com a prática de experiências significativas, podemos contextualizar nossos 

valores, costumes, formas de agir, formas de se expressar, a um fazer que certamente 

contribuirá para um crescimento da criança.  Os processos educativos sempre estão 

associados à vida social, cultural no qual ela está inserida, dessa forma ela perceberá que o 

meio em que ela vive exercerá sobre suas ações. 
 

 

 
 
 

Fig. 1. Apresentação dos trabalhos em imagem – CONFAEB 2017 
  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Fig. 2. Apresentação dos trabalhos em imagem – CONFAEB 2017 
  

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Diálogos, debates 

Após pontuarmos algumas questões acerca da importância do ensino da arte, questões 

estas que nos faz refletir sobre as práticas a serem desenvolvidas em sala de aula, vimos que, 

enquanto alunas da educação básica muitas delas não vivenciaram a real proposta do ensino 

da arte, deixando assim uma lacuna em seu saber.  E é essa inquietação que promove um novo 

olhar às práticas em arte. 

Iavelberg, (2003, p. 10) nos fala da importância do professor entrar em sintonia com 

os saberes de cada aluno, assim será mais oportuno provoca-lo pra ele atribua significados a 

arte.  A partir de suas poéticas pessoais ele terá condições de desenvolver “critérios de gosto e 

valor em relação às suas atividades artísticas – e de seus pares – e aos objetos de arte.” 

Ao ensinar arte o professor enfrentará desafios, uma vez que trabalhar com a 

subjetividade de cada aluno é algo exige esforço. Fazer com que o aluno esteja sempre     

motivado a aprender arte, fará com que ele se reconheça como autônomo desenvolvendo seus 

saberes com confiança.   

Nóvoa (1999, p.11) nos apresenta um olhar que corrobora com os desafios do 

professor em oferecer práticas significativas e ousadas diante da nossa realidade. 
A ação educativa sempre se revestiu de uma grande complexidade e de margens 
significativas de imprevisibilidade. Estas características são ainda mais marcadas nos 
dias de hoje, devido à presença na escola de crianças de todas as origens sociais e 
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culturais, bem como à democratização do acesso às mais variadas tecnologias de 
informação e comunicação. 

 
Dessa forma podemos afirmar que as práticas tornam-se ações reflexivas ao professor 

investigativo e que compõem questões a serem ressignificadas pois envolvem decisões 

complexas e singulares a serem tomadas.  Assim, reelabora seus saberes e consequentemente 

suas práticas. 
A produção artística ou produção de trabalhos deveria ser proposta na escola, de modo 
a possibilitar a expressão plástica das crianças por meio de desenhos, da pintura, da 
escultura e outros.  Com essa produção e o aprendizado das técnicas e habilidades, a 
criança vivencia a experiência de criação e, nesse processo de criação, extravasa suas 
emoções e sentimentos, bem como manifesta as influencias exercidas pelo meio sócio 
cultural na qual se encontra inserida. (CORASSA, REBOUÇAS, p. 38, 2009) 

 
Atribui-se então ao desenvolvimento pleno do aluno, a oferta de práticas que se 

apresentam formando sentido para a criança. As muitas possibilidades e desafios existentes 

nessas práticas nos faz perceber que a criação não é uma via de mão única, não é um ato 

isolado e sim uma ação carregada de informações que, com a oferta de práticas significativas 

podem ser desveladas.  Com isso, cabe ao professor estar em constante aprendizado, uma vez 

que a educação deve ser entendida como um ato político carregado de intencionalidade e 

compromisso. 

 

Considerações finais 

Nesse ensaio podemos constatar que a disciplina de arte oferecida no curso de 

pedagogia apresenta-se como motivadora da efetiva prática da Arte na escola.  Com ela 

podemos oferecer aos alunos um olhar diferenciado sobre as práticas a serem desenvolvidas 

com as crianças.  A flexibilidade da disciplina leva o professor a desafiar as barreiras 

encontradas nessa área – como, por exemplo, o seu real reconhecimento. 

Quando permitimos que os alunos conheçam as possibilidades de aprendizagem que 

existem além da lousa, apresentamos a eles outro horizonte. A partir da disciplina de ensino 

da Arte, o aluno da Pedagogia é instigado a ir além da sala de aula, dos muros da escola, 

agregando princípios e valores do lugar onde está inserido e de todo seu entorno, de tal sorte 

que as práticas vivenciadas sejam não só utilizadas mas também reconhecidas em todo o 

contexto social e cultural em que está inserido. 
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Com essa prática, intensificamos o esforço da disciplina Metodologia do Ensino da 

Arte em proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia um olhar sensível às práticas que 

envolvem o processo educativo, reflexivo e expressivo do aprendiz. Com os depoimentos 

observamos que será uma ação rotineira refletir sobre “que professor eu quero ser”, “que 

aluno eu quero formar”, “qual será minha postura diante uma sala de aula”; e percebemos que 

podemos articular processos educativos, culturais, estéticos e artísticos.  Processos esses que 

vivenciamos cotidianamente no ensino da Arte. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos ampara para que possamos 

fazer das aulas de Artes verdadeiros laboratórios, nos quais o professor deve manter a posição 

de um criador de formas, oportunizando ao futuro pedagogo/professor estabelecer e/ou propor 

caráter criador-crítico em seus futuros alunos. 

O compromisso com um projeto educativo que vise reformulações qualitativas na 
escola precisa do desenvolvimento, em profundidade, de saberes necessários para 
um competente trabalho pedagógico. (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 49). 

Diante dos diálogos produzidos e as reflexões que surgiram, o futuro pedagogo/professor 

poderá refletir sobre suas práticas e construir um repertório sólido, formulando um bom 

material para as suas aulas ou para suas propostas dialogadas com o professor de Arte a partir 

do que lhe fora ensinado, 

Entendendo que uma pedagogia progressista é aquela que contempla a realidade e 
aproxima os alunos de todo acervo cultural em que ele está inserido, incluindo 
também os conhecimentos artísticos e estéticos acerca das manifestações nacionais e 
internacionais (DEVENS, 2012). 

Com o resultado, vimos que o aluno da Pedagogia desenvolve as atividades 

propostas, colocando-se no contexto professor-aluno, refletindo sobre a diversidade existente 

em uma sala de aula, com todos os desafios que o professor encontra diariamente e nas 

decisões que tem que tomar, diante das muitas situações que surgem no dia a dia em uma sala 

de aula. 
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SER E PERMANECER PROFESSORA - UMA TRAJETÓRIA PARA 
ALÉM DA VOCAÇÃO 

 
Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi1 - UFGD 

 
Grupo de Trabalho de Ensino 

 
Resumo 
Este artigo apresenta um estudo inicial acerca da relação entre ser e permanecer professor, em que 
aborda um breve contexto acadêmico e profissional vivenciado pela autora, desde o período da escolha 
em ser professora ao momento de ingresso na carreira de docente no ensino superior.  Assim, o artigo 
tem como objetivo evidenciar a trajetória enquanto professora de arte, estabelecendo relações com o 
conceito de vocação; em que apresenta por meio das memórias e das histórias pessoal e profissional 
vivenciados pela autora. A proposta deste, relaciona-se à pesquisa de doutorado em andamento na 
Universidade Federal da Grande Dourados, na linha de pesquisa: História da educação, memória e 
sociedade. Ressalta-se que, o artigo aqui apresentado situa-se primeiramente como um ensaio 
realizado a partir dos teóricos abordados na disciplina de Educação e Paradigma do Conhecimento I e 
a escolha dos escritos de Max Weber, na tentativa de melhor compreender o conceito de vocação 
tratado pelo autor. A partir da leitura de Ciência e política – Duas vocações, percebeu-se que, o 
conceito de vocação tratado por Weber vai além de técnica, mas transita entre a determinação, a 
ousadia e a inspiração. Nesse sentido, entendeu-se como oportuno contextualizar e relacionar ao 
percurso de formação profissional e a permanência na docência.  Considera-se relevante para propor o 
diálogo sobre a ideia de profissão e vocação, e instigar novos escritos e debates sobre a 
profissionalização, a identidade profissional e a importância em elaborar pesquisas que evidenciem as 
histórias e trajetórias dos professores de arte. 
Palavras-chave: História Profissional. Formação. Docência.  

Introdução 

O artigo que aqui se apresenta, refere-se a relação do termo vocação abordada em 

Ciência e Política – Duas vocações de Max Weber e a relação com o objeto de estudo no 

processo de doutoramento (doutorado), ressalta-se que escrever a partir da temática posta, parte 

inicialmente do interesse acadêmico, enquanto professora e pesquisadora, por interessar-me nas 

questões relacionadas a formação docente, a constituição dos professores do ensino superior nos 

cursos de Licenciatura em Artes Visuais e ao fato de uma pessoa escolher ser professor e 

permanecer professor frente as adversidades que podem ser apresentadas pela profissão.  

                                                 
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados. Professora assistente na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campus de Ponta Porã, no curso de Pedagogia. Membro do 
Grupo de Pesquisa em História da Educação, Memória e Sociedade, GEPHEMES/UFGD. E-mail: 
rozana.valentim@gmail.com. 
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Na perspectiva de um artigo que advém dos estudos realizados na disciplina de 

Educação e Paradigma do Conhecimento I, a aproximação com os escritos de Weber no trato do 

termo vocação foi aquele que mais se aproximou do objeto em questão, porque propõe a 

reflexão sobre a vocação científica, o entusiasmo, a determinação enquanto ação para produção. 

A partir desse entendimento, o recorte a ser tratado aqui, parte da minha experiência 

enquanto docente no Ensino Superior e pesquisadora iniciante, tratando aquelas experiências 

e vivências que foram constituindo-me professora; das relações institucionais, da busca pela 

formação e especialização em uma área do saber, das necessidades e desafios advindos da 

prática docente. Para Josso, 

 
Abordar o conhecimento de si mesmo pelo viés das transformações do ser – sujeito 
vivente e conhecente no tempo de uma vida, através das atividades, dos contextos de 
vida, dos encontros, acontecimentos de sua vida pessoal e social e das situações que 
ele considera formadoras e muitas vezes fundadoras, é conceber a construção da 
identidade, ponta do iceberg da existencialidade, como um conjunto complexo de 
componentes. (JOSSO, 2007, p. 420) 
 

 

A partir do exposto a autora trata das trajetórias feitas entre tensões, “entre heranças 

sucessivas e novas construções”, dos posicionamentos frente ao outro e a construção do seu 

próprio conhecimento.  

Nesse sentido, proponho articular minha trajetória profissional contextualizada a partir 

da vocação tratada por Weber, visto que ao longo da minha vida profissional e acadêmica, o 

que me move é a curiosidade em entender porque um professor permanece professor, o que o 

torna diferente dos demais ao adotar uma prática profissional em que este, coloca toda sua 

energia, seu empenho, sua paixão por aquilo que conhece e ensina. Será isto vocação? Para tal 

questão, proponho-me a discorrer a partir da ideia de ser professora e da carreira que se 

constituiu ao longo de duas décadas e o breve início da trajetória no mundo da pesquisa. 

O exercício da docência como caminho para a pesquisa 

Desde muito jovem lancei-me no caminho dos estudos por acreditar que vale a pena e 

que o saber é um mundo rico de sensações e descobertas; tornar-me “sabedora de coisas” 
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traria satisfação e desafios, por isso a escolha de ser professora, com opção única e específica 

para a área de Arte. 

O momento da decisão de ser professora se deu quando me inscrevi para vaga no 

Ensino Médio - na época o magistério CEFAM - na escola Joaquim Murtinho. Foram quatro 

anos de muito estudo, dedicação em tempo integral, pois o CEFAM era um projeto modelo, 

inovador e, sem dúvida, foi de uma contribuição imensa, pois trago comigo o aprendizado 

desse tempo. Aprendi a pensar com autonomia, criticidade, a solucionar problemas a partir da 

capacidade criativa e esse aprendizado tem sido duradouro; não tenho dúvida alguma de que o 

magistério CEFAM e aquele grupo de professores influenciaram e influenciam o que sou 

como pessoa e professora. 

Dessa forma, percebi que era parte da história do meu tempo e que precisava 

contribuir com minhas palavras e ações. A escolha em ser professora de Arte aconteceu nesse 

momento. Então, desse sonho, creditei minha vida acadêmica em uma área da qual já tinha 

clareza das dificuldades, e que era tida por muitos como desconhecida, relegada a segundo 

plano por outros; para alguns, considerada sem muita importância, porém, apaixonante no 

meu entendimento.  De acordo com Bello 

 
Algumas categorias profissionais preconizam um mito que legitima o poder nas 
instituições e na sociedade e outras não gozam de um estatuto próprio e sofrem o 
desprestígio que isso acarreta. A profissão docente no Brasil, e de forma similar em 
outros países, acaba por não ter a autonomia que é peculiar e necessária a cada 
profissão. (BELLO, 2002, p.46) 
 

 

Nesse sentido, Weber aponta sobre a personalidade e a significação no contexto da 

experiência pessoal. Para o autor “ aquele que se coloca pura e simplesmente a serviço de sua 

causa possui “personalidade”, no mundo da ciência. Não se conhece artista notável que haja 

feito outra coisa que não o colocar-se a serviço da causa da Arte”. (WEBER, 2009, p.35). 

Essa questão abordada por Weber faz referência a vocação, em que para ele não 

depende da especialização e nem mesmo da inspiração. Para ele a especialização atingiu um 

nível que antes não havia na ciência e que temos como “Obra verdadeiramente definitiva e 

importante é sempre obra de especialista” (p. 32), porém, o valor do que faz o homem está em 

seu verdadeiro entusiasmo pelo que faz.  
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Ao tratar da inspiração, Weber (2009) pontua que ela exista, que ela pode estar presente 

dentro de um laboratório, de um escritório ou diante da natureza. Um jovem cientista, ou um 

veterano cientista podem ser inspirados. Pode ser, também, que um cientista nunca tenha tido 

uma inspiração, no entanto ele poderá realizar um notável trabalho, pois independente da 

inspiração, aquele que se coloca puro a serviço da ciência ou de qualquer outro trabalho possui 

personalidade no que realiza. Além disso, não é a inspiração que determina o resultado do 

trabalho, pelo contrário esse resultado é fruto de um esforço profundo e continuo  

Dessas considerações tratadas até aqui, pontuo com as necessidades de direcionar os 

estudos para uma área específica, e de entender que mesmo a arte sendo uma área bastante 

subjetiva, ela não existe como fruto da inspiração e nem como dom. Ainda que mesmo nas 

distintas linguagens artísticas é preciso o direcionamento para uma especificidade, não tendo 

na polivalência a possibilidade de ter sucesso em todas e nem no processo de ensinar e 

aprender arte dessa forma. Assim, fiz a escolha pela linguagem das artes visuais, ainda que o 

mercado de trabalho naquele momento, início dos anos 1990 exigisse também do profissional, 

conhecimento em música, dança, teatro, cinema, fotografia; talvez dessa polivalência advenha 

o fato da pouca credibilidade na produção artística e no ensino de arte ainda hoje. 

Da escolha pelo ensino da linguagem visual, também a escolha de uma postura pró 

ativa, assim durante o ensino superior, no curso de Artes Visuais, me envolvi em muitos 

projetos de extensão, semanas acadêmicas, festivais de teatro, música, seminários, congressos. 

Desse período e desse curso trago viva, na memória, a imagem de alguns professores, tanto 

daqueles que ensinavam técnicas, daqueles que passavam a aula lendo textos, quanto daqueles 

que tinham paixão em ensinar e ser artista/professor de arte e pesquisador. Segundo Chartier, 

momento fundamental de entendimento da profissão, para a autora, 

 
Interrogar-se sobre o ‘ofício de instruir’ é tocar no centro da vida profissional de um 
professor. Todos aqueles que hoje se designam sob esse termo quer sejam 
professores primários ou de outros níveis, sabem que instruir é um ofício, 
claramente, mas não distintamente, como algo evidente e que não discute. Ao 
exercê-lo surgem tantas dificuldades práticas que elas absorvem prioritariamente as 
reflexões sobre o tema. A questão urgente então não é qual é esse ofício, mas como 
exercê-lo (CHARTIER, 1990, p.21) 
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Da memória dos professores e dos momentos que tive as primeiras noções sobre a 

academia e o trabalho docente na área da arte, a necessidade em melhor compreender o 

exercício dessa profissão e da demanda de trabalho envolvido nessa relação.  

Ao lembrar das atividades de pesquisa daqueles que foram meus professores na 

graduação de Educação Artística, relaciono com a questão da vocação e da menção feita por 

Weber ao ser abordado por um jovem cientista, visivelmente eufórico, em início de carreira, 

onde uma das primeiras coisas que faz é interroga-lo: “Você se julga capaz de ver, sem se 

desesperar nem se amargurar, ano após ano, passar à sua frente mediocridade após 

mediocridade?” (WEBER, 2009, p.31).  

A resposta a esta pergunta é sempre positiva por parte do cientista iniciante, porém, 

contrariamente a esta positividade, o que Weber verifica, em sua trajetória como cientista, é 

que poucos são aqueles que diante de tantas dificuldades e “mediocridades” permanecem 

firmes, com entusiasmo e dedicação a sua carreira. 

Reflito ainda dentro deste questionamento de Weber, quantas vezes um 

professor/pesquisador precisa reiniciar seus ensinamentos no nível básico, o que por vezes 

remete a sensação de inconstância, de não progressão dentro dos seus objetos e ao mesmo 

tempo, reinventar-se para novos sujeitos e dar prosseguimento as suas inquietações. Isso por 

meio do exercício da docência e da pesquisa. 

Nesta permanência de entusiasmo e dedicação à carreira, mesmo diante das 

dificuldades e das “mediocridades”, que Weber acredita estar à vocação. O jovem 

vocacionado suporta as pressões, continuando firme no propósito de servir a ciência. 

Conforme aponta Weber (2009), é importante lembrar que o valor de um ser humano 

não está apenas atrelado as suas condições de líder. Ser um sábio ou um professor não se 

relaciona apenas ao domínio da vida prática ou da conduta que faz dela. O caso de um homem 

possuir esta última qualidade é algo que vai além do puro acaso, em que o autor aponta como 

desconfortante pressupor que todo professor de universidade poderia ter a possibilidade de 

desempenhar o papel de líder na sala de aula.  Sobre isso podemos colocar em paralelo os 

apontamentos de Mosquera sobre o status de líder, em que o autor aponta que, 
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para que um professor seja aceito como figura de identificação social é necessário 
que possua condições acadêmicas, morais, que possa estabelecer atenção e 
motivação nos seus educandos. [...] Pelo seu cargo, o professor na escola ocupa o 
status de líder e, naturalmente o aluno o de subordinado. Trata-se de uma situação 
social que estabeleceu especificamente este padrão. Em outras palavras, a escola 
propicia o poder ao professor. [...] É sabido que a autoridade do professor emana de 
leis do sistema educacional. Entretanto a verdadeira autoridade está nitidamente em 
aceitar a pessoa através dos seus aspectos carismáticos ou do seu cumprimento do 
dever (MOSQUERA, 1978, p. 115). 

 

Nesse apontamento sobre o poder do professor que Mosquera trata, fica evidenciada 

na relação entre docência e pesquisa exposta por Weber, em que nota-se a subjetividade 

presente na maneira como cada professor se constitui ao longo da carreira, de como pode ser 

influenciado por seus pares e da maneira como influência seus alunos; recordo nesse aspecto, 

da dedicação de alguns professores em produzir pesquisas em arte, em uma cidade que eram 

raras as oportunidades para tal, mas que evidenciava a necessidade em especializar o 

conhecimento na área.  

Dos docentes que compunham o quadro de efetivos do curso de Artes Visuais, era 

possível notar aqueles que eram excelentes artistas, outros com pesquisas ousadas, mas que na 

prática docente não tinham a mesma excelência, não conseguiam ensinar aquilo que 

desenvolviam na prática. Para Weber, à docência não tem o mesmo papel da pesquisa, não 

sendo uma atribuição para todos, mas que existiria um certo “dom” para aqueles que a 

desejassem praticar. Segundo o teórico, para a pesquisa é necessária uma quantidade de 

inspiração, mas muito de trabalho, rigor metódico, e a clareza de ver em seu trabalho a 

inconsistência dos seus achados e a presença de novas verdades, afinal a pesquisa não tem um 

fim determinado, pois o conhecimento é constante e evolui permanentemente. Por isso, entre 

o processo da pesquisa e o resultado do trabalho, a presença da paixão para manter e persistir.   

Hoje, quando revisito minhas escolhas e minha trajetória profissional neste artigo, 

constato que mais da metade da minha vida dediquei ao ensino da arte, em discussões sobre sua 

contribuição para o crescimento humano. Durante esse tempo houve momentos de frustração, 

de angústia, de vontade de parar com tudo e mudar de profissão. Talvez fosse minha 

insatisfação com o salário, que se mantinha o mesmo, a despeito de toda a minha dedicação; 

talvez, ainda, pela falta de reconhecimento do quanto eram diferentes as minhas abordagens em 

sala de aula, ou, quem sabe, também, pelo meu desejo de saber mais. Tive, dessa forma, de me 
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dividir entre meu desejo de ser professora e o desafio de permanecer professora. O trajeto já é 

longo, mas nunca desisti! Já hesitei, pensei, sofri, adoeci, chorei, reclamei; contudo, continuo 

mais professora do que nunca, com entusiasmo e inquietação. Segundo Weber, 

 
Efetivamente, para o homem, enquanto homem, nada tem valor a menos que ele 
possa executá-lo com entusiasmo. Entretanto, igualmente certa é esta outra questão: 
que por mais intenso que seja esse entusiasmo, por mais sincero e mais profundo, 
apenas ele não bastará, absolutamente, para assegurar que se alcance êxito. Por 
certo, esse entusiasmo não passa de requisito da “inspiração”, que é o único fator 
decisivo.  (WEBER, 2009, p.32) 
 

 

A partir da ideia de docência por entusiasmo, paixão, determinação; dessas questões 

desencadearam a curiosidade de entender melhor como os professores enfrentam as 

adversidades do trabalho docente e, principalmente, os aspectos que, a despeito das 

dificuldades e percalços, são capazes de permitir a esse profissional obter reconhecimento e 

valorização de suas atividades. Segundo Codo (1999), o professor precisa sentir-se 

reconhecido como bom profissional, como alguém que desenvolve seu trabalho com 

determinado grau de esforço; para isso o professor vai se empenhar para realizar sua atividade 

de trabalho de maneira competente, “motivação, cooperação, boa vontade, cumprimento das 

obrigações deixam de ser tarefas árduas...Interesse, criatividade, disposição para 

exaustivamente sanar dúvidas, estimulam o professor” (CODO, 1999, p.50) 

Nesse sentido, Weber discute os diversos aspectos presentes na escolha de uma 

carreira acadêmica, mais especificamente sobre a carreira dos professores universitários, 

desde o acesso, a permanência, o reconhecimento, a infinitude das verdades e do 

conhecimento, e as muitas exigências que cercam esse universo. Ainda de acordo com o 

autor, a ciência é uma “vocação” com base em um saber específico para o entendimento do 

homem e seu mundo, não é um dom, uma inspiração ou uma profecia, “não é também porção 

integrante da meditação de sábios e filósofos que se dedicam a refletir sobre o sentido do 

mundo. (WEBER, 2009, p. 47). 

Diante disso, podemos ponderar que o professor e pesquisador, tem a possibilidade de 

oferecer aos alunos seus conhecimentos adquiridos ao longo de uma vida, tratando desse 

conhecimento com rigor científico. O docente neste contexto, vai trabalhar para esclarecer, 
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para elucidar as questões que estão postas e que ele vai percebendo não ter fim, para tanto, a 

necessidade permanente da pesquisa, da continuidade ainda que inovada. 

A pesquisa como caminho para permanecer professora e participar da formação de 

outros professores 

Na época em que antecedeu minha entrada ao mestrado, ainda como professora no 

ensino superior e coordenadora do curso de artes visuais em uma faculdade privada, 

trabalhando com uma equipe de mestres, percebia que mesmo atuando com eficiência, sentia 

muita falta de um debate mais profundo, de ter um referencial que pudesse dar credibilidade 

aos meus posicionamentos. Foi quando me interessei pelo mestrado em Educação na 

Universidade Católica Dom Bosco, apresentando, como projeto de pesquisa, uma discussão 

sobre a invisibilidade da arte regional no currículo das escolas, tema que discuto ao longo da 

minha trajetória profissional. Porém, esse tema não foi aceito por não ter alguém específico da 

área para oferecer orientação; foi um não entre tantos que podemos receber. No momento 

pensei que fosse um projeto fraco, sem embasamento; contudo o não aceite era pela não 

existência de um pesquisador na área para poder orientar meu projeto, contudo, pelas 

proximidades de temas e da experiência com a formação de professores, fui aceita na linha de 

pesquisa, que trata das “Práticas Pedagógicas e suas Relações com a Formação Docente”.   

Um novo contato com professores pesquisadores que nunca haviam integrado minha 

vida acadêmica. No começo fiquei assustada; ninguém falava sobre arte, nenhum autor era 

próximo daqueles já estudados. Precisei começar um novo projeto de pesquisa, agora 

vinculado ao GEBem, um grupo de estudo sobre o “Trabalho e Bem-estar Docente”. Naquele 

momento pensei: O que estou fazendo aqui?  

Fui aos poucos me integrando com aquele novo universo e compreendendo que, sim, 

aquelas aulas e debates dos professores tratavam da educação, não uma parte dela, mas dela 

como um todo; sentia-me, então, pertencente ao grupo, inteirando-me com os colegas, ainda 

que distantes das convicções ou pensamentos de muitos.  

Revirei minhas ideias em busca de equilíbrio na relação da minha docência, com o 

objeto da minha pesquisa e as respostas dos professores de arte (sujeitos da pesquisa), em 

analisar os percalços e apontar possíveis soluções para o cotidiano desses profissionais - 
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talvez os professores de arte vivam em sua profissão essa “revirada de ideias” para alcançar 

seus objetivos.  

Pretendi, então, enquanto pesquisadora, dizer com palavras o que faz o professor de 

arte satisfeito, feliz - não com as minhas palavras, pois ninguém afirma que o outro é feliz, 

apenas ele mesmo. Então, com as palavras e com a voz dos professores de arte dizer, 

enquanto professora e pesquisadora, como eles são constituídos no seu trabalho docente. 

Levantando uma série de questionamentos como: que momento a interação pessoa/professor 

provoca ou conquista a felicidade no trabalho. Isso é possível? E os professores de arte, o que 

sentem? Como pensam o seu trabalho? Que desejos os alimentam? O que os satisfazem? E, 

afinal, porque permanecem professores? Dessa busca por respostas, encontrei, por vezes, mais 

dúvidas e perguntas, no momento da escrita da dissertação. 

Como aponta Weber, embora muitas sejam as possibilidades da ciência, responder as 

questões acerca do objeto a ser pesquisado, tem em mente que a sua tarefa não possui nenhuma 

nobreza, independência e autossuficiente. O seu papel não deve ser de ostentar a posição de 

quem “sabe tudo”, buscando para si a posição de “maioral ou ser superior”, pelo contrário deve 

tomar a ciência como um instrumento de possibilidades para novos conhecimentos. 

Ainda, de acordo com Weber (2009), o cientista por vocação sabe que é necessário 

produzir mediante as regras de validação e dos métodos cabíveis na pesquisa. Sabe que se faz 

necessário criar provocações, indagações, reflexões e transformação sobre o seu objeto de 

pesquisa mediante os seus alunos e a sua comunidade. 

Também que, mesmo com a utilização das regras de validação e dos métodos 

necessários para a realização da pesquisa, ele é incapaz de responder todas as perguntas, pois 

a ciência é limitada na racionalização e não atende as vontades específicas do sujeito. 

Apesar de ter vivido momentos conturbados na vida pessoal, no processo de mestrado, 

equilibrar trabalho, aulas e projetos de extensão, transcrição de entrevistas, tabulação de 

questionários, casa, filhas... Crescer dentro do grupo de trabalho e participar de eventos em 

que a pesquisa pudesse ser conhecida e reconhecida, em meio a um turbilhão de dúvidas e 

responsabilidades, a pesquisa nunca foi interrompida; ao contrário, a curiosidade me 

impulsionava a produzir mais e a querer saber mais e responder a todo aquele turbilhão de 

perguntas em que estava inserida.  
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A descoberta da pesquisa por meio da história oral e das trajetórias de vida foi meu 

grande achado, pois “achei minha identidade” de pesquisadora e encontrei, assim, o elo de 

que tanto precisa para entender que não precisava fazer um mestrado específico em arte, mas 

que poderia falar de arte e de educação por meio dos professores de arte, sujeitos que deram 

vida à pesquisa e me motivaram a concluir de maneira responsável, ética, dentro do rigor 

científico, porém com pessoalidade e Arte! 

Penso no mestrado também como uma fase de grande produção acadêmica, pois inserida 

no meio da pesquisa, há a vontade de dividir os “achados”, por isso a necessidade e desejo em 

participar de eventos para ver a repercussão das suas ideias, a contextualização da pesquisa e de 

certa forma legitimar o que se está produzindo.  Foi possível apresentar a pesquisa na Anped 

Centro-Oeste, no seminário de educação de Cuiabá, onde houve um bom diálogo com os 

participantes do GT. Com a minha orientadora, pude apresentar a minha pesquisa no Chile. 

Interessante mesmo foi apresentar a pesquisa para os professores de arte, tanto os de Campo 

Grande, como os de outras cidades; havia um interesse diferenciado, uma maior participação 

com perguntas e colocações de situações próximas aos constatados pela pesquisa.  

Foi nestes contextos que fui percebendo que pesquisa não tem fim, que não temos uma 

certeza da relevância daquilo que se produz, no momento em que se produz, da energia 

necessária para manter-se neste círculo, do investimento financeiro pessoal que se exige, pois 

não existe bolsas de estudo para aqueles que junto a pesquisa, exercem em instituições 

privadas sua profissão e o exercício da docência, que entendo como necessária para articular o 

objeto de pesquisa com a maneira como a comunidade acadêmica recebe e trata sua produção.  

É notório a percepção do que aponta Weber ao referir-se que “... no campo da ciência, 

não apenas nosso destino, mas também nosso objetivo é o de nos vermos, um dia, 

ultrapassados. Não nos é possível concluir um trabalho sem esperar que outros avancem, 

concomitantemente, ainda mais. Esse progresso se prolongará ao infinito, como regra 

(WEBER, 2009, p.36) 

Agora no Doutorado, busco reafirmar o meu desejo de aprofundar meu saber e de 

contribuir para a formação de professores capazes de pensar a educação como ação 

transformadora e a Arte como transformadora de ações.   
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Weber (2009) pontua que a verdadeira vocação do cientista não está imbricada ao bem 

estar próprio, ao bem comercial, técnico, ou político, nesse, Weber se mostra, inclusive, 

terminantemente contrário, para ele o cientista não deve ter engajamento, pois acredita que 

ciência e a política são vocações distintas, as quais buscam interesses diferentes. Pois, a 

vocação do cientista, nesse caso, do professor pesquisador, nada mais busca do que a “ciência 

pela ciência”. 

Assim, conforme Weber (2009) a sua vocação como cientista tem uma tarefa de duplo 

aspecto, pois além da ciência ele deve estar envolvido com a docência, as duas tarefas 

precisam ser cumpridas com excelência. 

Dos estudos de Weber sobre  a ciência como vocação, e a relação entre a minha 

trajetória de professora pesquisadora brevemente exposta aqui e de momentos que julgo 

significativos na minha vida acadêmica e profissional; do meu posicionamento de não 

compactuar com um ensino de arte preso a ações estereotipadas, que apenas reproduza 

modelos prontos, sem pesquisa e significância, vem o meu desafio de ampliar meu campo de 

pesquisa e permanecer na pesquisa, pois além dos tramites que vivencio na universidade, 

como professora efetiva e como doutoranda compreendo minha necessidade em estar nesse 

contexto, de desenvolver ciência no contexto da arte.  

Considerações finais 

Esse artigo, que busca relacionar o termo vocação advindo dos escritos de Weber a 

minha trajetória docente, em que procuro pelo entendimento das questões relacionadas a 

formação e a permanência do professor em sua profissão, aguça o desejo em analisar o que 

motiva um professor, o que o faz diferente dos demais; assim dialogar com Weber não é 

utiliza-lo  como um aporte teórico da minha pesquisa, mas nesse momento, provocar o 

diálogo entre o termo vocação e profissão e mais, ao relatar parcialmente minha história e 

memória buscar a  compreensão de quem sou enquanto docente, de que lugar falo e por meio 

de quem falo. De fortalecer e permitir que a palavra vocação esteja presente no meu 

repertório, não como determinação apenas, pois no contexto atual analiso que o professor e o 

pesquisador precisam reforçar a identidade social e profissional, para além do sacerdócio, do 

dom divino, da vocação enquanto mera técnica.  
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Weber ao apontar a ciência como Vocação trata de enfatizar a contribuição do 

universo da pesquisa para a sociedade, ainda que o reconhecimento não seja claro a quem se 

dedica para tal. Nos permite refletir sobre as diferentes posturas existentes tanto no âmbito da 

docência como no universo da pesquisa, os meandros nem sempre expostas.  

Considero, por vezes, desleal o convívio entre aqueles que produzem a ciência, a 

competição visível e velada ao mesmo tempo, porém nota-se a partir de Weber, a convicção 

necessária para manter-se neste convívio, da significância da continuidade, do envolvimento 

apaixonado pela produção cientifica, pela eterna curiosidade e por vezes a ausência de 

respostas.   

Uma trajetória como professora pesquisadora em Weber exige entusiasmo, esforço 

pessoal e profissional; individual e em equipe de trabalho e pesquisa. Pressupõe conviver com 

vaidades, mas não se anular enquanto sujeito e saber que reconhecimento significa poder 

continuar, as vezes solitária e arduamente, mas persistir na construção do conhecimento. 
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Resumo 
 
Este artigo parte do conceito de abismo digital para refletir sobre questões relacionadas aos usos das 
tecnologias no ambiente escolar, nas aulas de Artes, tendo em vista os diferentes contextos 
socioculturais do país, dentro do curso Aprendendo com Arte oferecido pelo Instituto Arte na Escola, 
em parceria com a Fundação Volkswagen, desde 2015. O artigo destaca três aspectos: características 
de acesso, conectividade e utilização de computadores ou smartphones como recursos 
pedagógicos/criativos. Considera, igualmente, a infraestrutura tecnológica escolar como condição 
significativa para o bom trabalho do arte educador. Para tanto, apresenta vozes de professores/cursistas 
inscritos no curso na modalidade de EaD em 2017, partindo de análises sobre como a carência da 
informatização, da internet e de recursos tecnológicos e multimidiáticos impactam os processos 
criativos nas aulas de arte. 
 
Palavras-chave: Abismo digital. Tecnologias contemporâneas na escola. Arte e Educação. 
 

Introdução  

 

Por meio do conceito de Abismo Digital, visamos compreender de que maneira as 

disparidades de acesso às tecnologias e uso destas influenciam práticas educativas em arte 

educação, considerando contextos diversos e, singularmente, vozes de professores de escolas 

públicas selecionados em 2017, para o curso Aprendendo com Arte. Tais disparidades foram 

observadas a partir dos elementos infraestrutura, capacidade de uso funcional e criativo por 
                                                 
1Mestra em Artes Cênicas pela UNIRIO. Professora de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Graduada em Artes Cênicas com Hab. em Direção Teatral pela UFRJ, Licenciada em Artes pela 
Universidade Cândido Mendes. Especialista em Arte, cultura e sociedade no Brasil pela Universidade Veiga de 
Almeida. Mediadora EaD do Curso Aprendendo com Arte desde 2015. 
2 Mestra em Artes pela Unesp. Licenciada em Artes Visuais pela UnB. Professora efetiva de arte da Secretaria 
Estadual de Educação de São Paulo. Mediadora EaD do Curso Aprendendo com Arte desde 2015. Bailarina e 
Performer. Diretora e coreógrafa do grupo de dança Corpos Brincantes. Diretora cultural do Circo Escola 
Criança Sorriso. 
3Doutora e Mestre em Administração de Empresas. Pós Doutorado em Pesquisa Cross Cultural pela University 
de Maastrich na Holanda. Pós-graduada em Design Instrucional para Educação On-line pela UFJF e em 
Marketing para as Novas Tecnologias pela Florida Atlantic University (FAU) e ESIC/ Espanha. Desde 2003 atua 
em projetos de educação a distância. Supervisora de EAD do Projeto Aprendendo com Arte nos anos de 2016 e 
2017  
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alunos e educadores, por considerarmos que esses fatores corroboram com o abismo digital 

que se põe na arte e na educação.  

 

Sobre o conceito 

 

A temática do Abismo Digital foi problematizada pela UNESCO ao final dos anos 70, 

e discutida em reunião do G74 no ano 2000, quando os países integrantes começam a pensar 

em estratégias para a diminuição do abismo digital entre nações industrializadas e as demais 

(CAMACHO, 2005). Identificada pela ONU como um dos objetivos do milênio, a questão 

chegou ao Brasil demandando diferentes esforços de governos anteriores ao atual, a fim de 

possibilitar a inclusão digital no país.  

Pelo conceito de AD, relacionar-se à inclusão ou à exclusão de benefícios da 

sociedade da informação para alguns grupos, Camacho considera que, quando se apropria da 

tecnologia, um grupo social “é capaz não somente de usá-la para transformar suas próprias 

condições de vida, mas também de transformá-la por meio de processos de inovação 

tecnológica com identidade social.” (CAMACHO, 2005, p.03). Daí a necessidade de 

diminuição do AD centrar-se no uso das tecnologias como um instrumento de poder, 

conforme observamos nos diferentes tipos apresentados pela pesquisadora.  

Acesso: Quem pode ou não ter acesso às tecnologias? Aqui também são contempladas 

as questões relacionadas à infraestrutura. Dados da pesquisa realizada pelo INEP5, entre 2012 

e 2013, com professores do ensino fundamental II, mostram que 48,8% dos professores dizem 

ter acesso insuficiente à internet em suas escolas (FOREQUE; BORBA, 2015). Há também 

dados de que 45% dos entrevistados consideram os computadores que existem insuficientes 

ou inadequados para uso e para acesso à internet. 

Uso: Refere-se a grupos conhecedores do uso das possibilidades abrangentes das 

tecnologias sobre saber utilizá-las em seu cotidiano. Em dados da pesquisa do INEP, 36,9% 

dos professores dizem ter necessidade de ampliar seus conhecimentos em tecnologias 

                                                 
4 O G7 é um grupo informal composto por sete países que estão entre as maiores e mais industrializadas 
economias do mundo e possuem grande influência estratégica, política e militar. Fazem parte do G7 Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.  
5 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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(FOREQUE; BORBA, 2015). Em outra, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), de 2014, 57% dos atuantes em escolas públicas realizaram alguma formação para 

uso das tecnologias, mas, destes, somente 29% dizem ter recebido apoio das secretarias de 

educação ou outros órgãos públicos.  

Qualidade de Uso: O terceiro ponto está nas formas como as tecnologias podem ser 

utilizadas, que vão desde uso pessoal a emprego como recursos para produção de aulas, 

repositórios para armazenar e organizar informações, bem como o uso imersivo em que a 

própria atividade é desenvolvida com o seu uso, como no caso do curso Aprendendo com Arte 

(FILATRO, 2004).  

A velocidade de acesso à internet configura-se como um dos maiores entraves ao uso 

imersivo em tecnologias, pois, de acordo com as pesquisas realizadas em 2014, 41% das 

escolas tinha até dois megabytes de velocidade, o que impossibilita o acesso simultâneo dos 

alunos durante as aulas (CGC, 2015), e dos alunos da rede pública que realizam algum tipo de 

acesso à internet, em 77% dos casos, fazem-no de suas residências. 

Sobre o curso aprendendo com Arte 

 

Desde 2015, o Instituto Arte na Escola, em parceria com a Fundação Volkswagen e a 

Fundação Ioschpe, oferece a arte educadores um curso de formação continuada nas 

modalidades semipresencial ou totalmente a distância, sendo este aberto a professores de 

todas as regiões do Brasil, o que traz ao ambiente de aprendizagem heterogeneidade e 

profusão cultural nos diálogos propostos. Quanto ao curso semipresencial, aquele se dá em 

parceria com as Secretarias Municipais de Educação e, na edição de 2017, com universidades 

como Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Roraima (UFRR), 

Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade de Caxias do Sul (UCS), e 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

A organização e o desenvolvimento contam com a coordenação pedagógica 

constituída pela equipe do Instituto Arte na Escola, os mediadores semipresenciais e os 

totalmente a distância. Para o bom andamento do curso, toda equipe se reúne quinzenalmente 

para formações continuadas, discussão de conteúdos e ações a partir da temática dos módulos. 
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Como a equipe é formada por mediadores de diferentes regiões do país, os encontros ocorrem 

via hangout para que os tutores a distância possam participar, revelando umas das 

especificidades do curso que é o uso da tecnologia como recurso educativo, de comunicação e 

informação.  

Por essas características, vale retomar, serão discutidas as questões: infraestrutura; 

capacidade de uso; e uso dos recursos. Sob investigação estarão as turmas do 

curso Aprendendo com Arte na modalidade EaD, salas virtuais (02, 03, 04, 05, 12 e 13). 

 

Perfil dos cursistas 

 

Em 2017, o curso Aprendendo com Arte contemplou novecentos e sessenta arte 

educadores atuantes em escolas públicas de ensino de todo o país. Destes, seiscentos e 

quarenta participam na modalidade EaD, cento e vinte na semipresencial e duzentos fazem 

parte de polos ligados a universidades.  

Por tais números, podemos inferir, nas salas virtuais, a heterogeneidade quanto a 

formação, idade, gêneros, etnias e práticas educativas. Também percebemos as disparidades 

sociais que se refletem, sobremaneira, na infraestrutura escolar e no trabalho do arte educador. 

Isso é assertivo já que compartilham do curso desde arte educadores que trabalham em 

escolas na zona rural, sem computadores nem internet, aos que atuam nos grandes centros, 

tendo acesso a equipamentos tecnológicos sucateados e internet de má qualidade, situações 

que os colocam em uma mesma posição de desvantagem, haja vista que poucos são os que 

apresentam um ambiente escolar em que a tecnologia efetivamente se faz presente para além 

de processos informacionais. 

 

O abismo digital e questões de infraestrutura escolar 

 

Assim, o ensino de arte aliado às tecnologias e recursos digitais do curso Aprendendo 

com Arte apresenta certas especificidades, tais como:  
É possível usar esse acesso à tecnologia e às novas formas de conexão entre as 
pessoas para um aprendizado além das salas tradicionais. O ambiente virtual é 
muito rico para aprender e trocar informações com rapidez, um exemplo disso são 
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os cursos EAD, nos quais, nós, educadores, podemos trocar conhecimentos com 
colegas de diferentes lugares. Nas minhas aulas, utilizei as redes sociais como 
ferramenta para pesquisa de imagens da comunidade escolar e como forma de 
postar trabalhos realizados [...]. (CURSISTA, sala 2. EPISÓDIO 01, Abr./2017) 

 
Uma dessas especificidades, conforme observamos no módulo sobre Tecnologias no 

Ensino das Artes, é o trabalho com a imagem parada ou em movimento. Para isso, muitos 

alegam utilizar a internet para visitas a museus virtuais e o compartilhamento de imagens para 

as aulas. Na contemporaneidade, a imagem ganha múltiplos sentidos e passa a assolar, 

consideravelmente, o cotidiano.  

Logo, o ensino de arte, mais propriamente o das artes visuais, é convidado a 

reprogramar os seus conceitos, já que diversificados modos de produção e percepção 

imagética são cada vez mais inventados e reinventados. Portanto, não só os meios tradicionais 

bem como os tecnológicos devem ser problematizados em sala de aula, para que os alunos 

possam optar com criticidade pelo mais apropriado à sua expressão (PIMENTEL, 2012).  

Desse modo, visamos refletir sobre esses impactos no ensino de Arte causados por 

dissonâncias entre o que se espera em sala de aula e o que se tem em termos de recursos 

tecnológicos (computador, a internet e smartphones). Tais discrepâncias nos levaram a 

perceber que, embora conscientes da relevância e da necessidade dos usos de recursos 

tecnológicos e da existência de infraestrutura, o fator humano é o elemento fundamental no 

processo, já que depende do domínio do educador uso dos programas e das ferramentas 

digitais de pesquisa e criação. 
[...] TINHA MEDO DO COMPUTADOR. Voltei a envolver-me com as novas 
tecnologias ao iniciar a vida acadêmica e a lecionar. Foi preciso compreender e 
compartilhar o mundo digital. Hoje o mundo digital se faz presente de forma 
rotineira na minha prática em sala. 
Nas escolas nas quais trabalho, há sala de vídeo e de recursos tecnológicos, 
laboratórios de informática dentre outros, mas os alunos não têm acesso (tudo é 
representativo, infelizmente! [...].  (CURSISTA, sala 05, EPISÓDIO 02, Jul./2017) 

 

Notamos que as questões de infraestrutura perpassam desde situações como a 

apresentada pela cursista, como tantas outras variáveis, cujas disparidades são muitas por 

questões sociais, econômicas, culturais..., principalmente no norte e no nordeste brasileiros, 

levando-nos a constatar que as tecnologias, ainda que inseridas na escola, são incipientes, o 

que impossibilita processos integrados de ensino aprendizagem. 
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Então, Rosilene, a realidade da escola pública do meu município é bem parecida, a 
escola não oferece nenhum equipamento digital para os alunos, nem sequer o velho 
laboratório de informática, pois os computadores recebidos na época não puderam 
ser instalados devido à rede elétrica ser muito antiga e queimar os equipamentos, o 
que fizeram com os mesmos? Foram sucateados, sem uso, devido à defasagem [...]. 
(CURSISTA, sala 05, EPISÓDIO 03, Abr./2017) 
 

Silva (2005, p. 61) afirma que a utilização da internet na escola é uma exigência. A 

escola, ao não incluí-la, “está na contramão da história, alheia ao espírito do tempo e, 

criminosamente, produzindo exclusão social ou exclusão da cibercultura”. 

Consequentemente, corroborando com o alargamento do abismo digital.  

Autores como Silva (2005) e Cuban (1993) sustentam que inovações tecnológicas 

jamais foram prioritárias em qualquer movimento reformista das escolas públicas desde há 

um século e meio. De fato, essa perceptividade é consensual entre os professores/cursistas ao 

relatar que um dos entraves do uso das TICs em sala de aula recai, essencialmente, à forma 

como as escolas estão organizadas. 
O mundo de hoje navega pela tecnologia, nossas crianças então, parecem já nascer 
sabendo mexer em celular e tablet. A educação pode e deve acompanhar essa 
evolução, acho de extrema importância o uso de tecnologias em sala de aula, 
embora as escolas ainda não estejam prontas para tal. (CURSISTA, sala 13, 
EPISÓDIO 04, jun./2017) 

 
Em uma das escolas, temos laboratório, mas não podemos utilizar pois não há 
monitor. Temos rede wi-fi, mas não comporta o acesso de todos os alunos e 
professores, acaba caindo, deixando o trabalho incompleto. 
Na outra escola, nem laboratório direito temos. Nesta, que teria que aplicar o 
projeto… os computadores que funcionam não comportam um terço da turma, e os 
que funcionam, se colocar um programa muito pesado, trava e o estudante perde 
seu trabalho. A única ferramenta que consegui utilizar ali foi o Tux Paint. Nesta 
escola, wi-fi é quase um sonho…. não funciona nem para os professores e secretaria 
direito, imagine para os alunos. (CURSISTA, sala 05, EPISÓDIO 05, Abr./2017) 
  
[...] Mas, infelizmente, ainda nos deparamos com escolas em condições precárias, 
pobres de recursos. Quando faço uso do projetor na minha aula, por exemplo, 
preciso levar o meu computador, pois a escola não nos disponibiliza nenhum. Não 
temos acesso à internet. O laboratório de informática está desativado, com os 
equipamentos danificados e servindo de depósito de materiais. (CURSISTA, sala 
04, EPISÓDIO 06, Abr./2017) 
  

   Por esses relatos (embora não sejam representativos de todos os professores), 

verificamos não só o aumento da qualidade do ensino como a busca da apropriação de 
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ferramentas, recursos oportunos e facilitadores de ações pedagógicas cognitivas, afetivas, 

intelectuais, culturais e sociais (Evangelista, 2011). 
Trabalho em uma escola que investe muito nas questões do uso de ambientes 
virtuais de aprendizagem, atualmente estamos utilizando o classroom da Google, 
porém antes destas possibilidades havia criado um grupo de desenho no facebook 
onde os alunos podiam acessar para terem aulas de desenho, de forma mais 
tradicional (isso no início). Depois de algum tempo, percebi que diversos alunos 
que em sala de aula se recusavam em participar das atividades em sala, neste grupo 
eram os mais ativos, acabei utilizando este grupo para propor as atividades de sala, 
sem caracterizar que eram ‘avaliativas’ e desta forma obtive um melhor 
engajamento dos alunos. (CURSISTA, sala 04, EPISÓDIO 07, Jul./2017) 

 

Abismo digital e características de acesso 

 
Outra peculiaridade do Aprendendo com Arte é o estímulo do uso da tecnologia aliada 

à arte, o que oportuniza aos professores/cursistas a utilização tecnológica não somente para 

realizar o curso, mas, sim, para trabalhar com ela em sala de aula. A partir daí notamos nos 

grupos mencionados, que as características de acesso de cada educador ou escola são plurais e 

influenciam sobremaneira as suas práticas.  

Grande parte relata que o uso, quando ocorre, é por meio de câmeras fotográficas e 

projetores; alegam, similarmente, problemas quanto à proibição do uso dos celulares. 

Inferimos, pois, para além da questão de conectividade, que burocracias como leis e 

regulamentos internos e externos à escola impossibilitam a ação pedagógica e fazem com que 

a escola pública brasileira fique apartada da tecnologia, consequentemente, das aulas de arte. 

Salas de informática, quando instaladas, penam por falta de manutenção - o que prejudica o 

trabalho de interação efetivo com a máquina (o computador). Primeiro porque, quando 

quebram e não são consertadas, aumenta o número de alunos por computador em cada aula; 

segundo, porque a conectividade não corresponde, na maioria das vezes, ao esperado, pela 

lentidão de entrada e saída de dados.  
Todas as escolas em que trabalho têm laboratório de informática, porém, com muitas 
dificuldades de acesso. Já tentei mas acabei desistindo, meia dúzia conseguiu 
trabalhar, os outros lutaram por sinal nos 40 min e nada. Outra escola sem o monitor 
não está nada feito!  Eu só posso dizer que sei que há um universo de possibilidades, 
que o aluno quer sair da mesmice, que mesmo no celular ele pode fazer uso de vários 
recursos, mas na escola ainda não dá.  Montar uma aula no power point e 
retroprojetor é o que temos pra sala de aula. No mais, só trabalho em casa. 
(CURSISTA, sala 02, EPISÓDIO 08, Abr./2017)  
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Soma-se a isso a inexequibilidade de programas destinados à produção e à 

manipulação de imagens ou de outros que possibilitem a interação entre a arte e a tecnologia 

em sala de aula, acesso precário ou a falta de..., o que impede downloads e instalação 

softwares nos computadores escolares. Quando conseguem, a aplicabilidade das máquinas 

não corresponde: não possuem memórias ou algum plug-in necessário para “rodá-los”. 

Portanto, observamos que práticas comuns são aquelas que envolvem o uso de recursos 

offline, como os pertencentes ao pacote Office: Power Point, Paint, Word, Movie Maker e de 

semelhantes, como os do Linux6, além de que o acesso à internet para pesquisa ou produção 

de suas aulas é próprio, de suas residências ou de planos para smartphones. 
Atualmente trabalho em uma escola da rede Estadual que consta nela nem mesmo 
uma sala de informática, não se falando de outras tecnologias, pois isso seria o 
básico, para professores planejarem tem que cada um levar seu notebook, e assim 
fica comprometido toda uma aprendizagem envolvendo a mesma. (CURSISTA, sala 
02, EPISÓDIO 10, Jun./2017)  

 Devemos esclarecer que não nos referimos em tom de crítica quanto ao uso offline, 

pelo contrário, mas temos por objetivo, partindo dos diálogos dos cursistas, ponderar a 

importância da apropriação tecnológica, tanto a do arte educador como a dos alunos, de outros 

meios que os aproximem do universo artístico a ser explorado, contidos no ciberespaço.  
O mundo se tornou midiático, mas nem todos ainda possuem a tão sonhada 
tecnologia eficaz no dia a dia, mesmo que possuam celular, ainda não estão 
totalmente conectados à internet, exemplo disso, meus alunos. (CURSISTA, sala 02, 
EPISÓDIO 11, Mai./2017)  

Basta saber nos beneficiar deles, como com visitas a museus virtuais, vídeos 

disponíveis no youtube, jogos e recursos para criação online, como grafites digitais, 

plataformas de HQs, fanzines, etc, às infinitas possibilidades que só o acesso online ocasiona. 

Deduzimos que essa precariedade nas escolas públicas acentua as dessemelhanças entre as 

particulares em infraestrutura e usos e recursos. Ante o que presenciamos nos fóruns de 

discussão, junta-se a isso, a formação do arte educador versus as habilidades necessárias para 

atender às necessidades dos nativos digitais, ocupantes dos bancos escolares.  
Diante de um universo onde o meu aluno domina mais as mídias eletrônicas do que 
eu professor, trazer aulas em que essas mídias sejam as ferramentas base para 

                                                 
6 O Linux é um dos sistemas operacionais mais usados no mundo, ao lado do Windows e do OS X, por ser um 
software livre. 
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diferentes formas de expressões é uma tendência para os meus planejamentos, 
mesmo estando ainda muito apegado ao ensino dito tradicional. 
A complexidade desse assunto e dos alunos (nativos digitais), às vezes intimida, mas 
as aulas podem fluir se nos colocarmos como provocadores/estimuladores e não 
como detentores absolutos do saber. (CURSISTA, sala 05, EPISÓDIO 12, 
Abr./2017)  

 
Constatamos, igualmente, que esse déficit de formação faz com que os educadores 

compartilhem aprendizados com seus alunos, por entenderem que eles nasceram imersos na 

virtualidade, e, mesmo em carência de acesso, dominam mais as ferramentas tecnológicas que 

os seus professores.  

 
[...] Fiquei muito impressionada com o texto e o vídeo…faz todo o sentido, 
relacionar as tecnologias modernas para que os alunos que são tecnológicos 
consigam se sentir mais à vontade…Mas vejam bem…O nível em que 
estamos…Passando uma pesquisa o aluno pergunta: posso pesquisar no google? 
outro responde: vai no wikipédia… um outro, professor, não tenho internet… a 
senhora sabe o wi-fi da escola? A realidade dos alunos é que eles podem desmontar 
e montar um celular, entender cada um daquele ícones em um dia (e eu levaria um 
ano) Mas eles também não têm acesso…por falta de condições…as escolas também 
não. (CURSISTA, sala 04, EPISÓDIO 14, Mai./2017) 

 
Abismo digital e modos de uso 

 

O uso da tecnologia no ensino de Arte não é privilégio dos dias atuais. Há tempos 

artistas se valem das inovações tecnológicas para seus propósitos artísticos. Por isso, 

entendemos que o professor de arte deve procurar acompanhar os avanços tecnológicos e 

avaliar como essas novas mídias podem auxiliar no ensino das artes visuais, já que “imaginar 

as possibilidades artísticas via tecnologias contemporâneas é, também, estar presente no 

tempo em que vivemos, que se faz de fragmentos e rearranjos, de todos que somam de partes 

que são os todos” (PIMENTEL, 2012, p. 133), 

Desta maneira, o questionamento aqui esbarra no domínio de recursos e ferramentas 

digitais utilizados pelo educador, por identificarmos que as atividades sugeridas no curso em 

que há intersecção entre a arte e a tecnologia chamam a atenção dos professores/cursistas que, 

quando possuem meios, estendem as atividades à sala de aula como com o uso do GIMP – 

software livre para edição de imagens, recursos de produção de imagens como o Tagul online, 
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criador de palavras em linha que permite que você crie arte de palavras, além da plataforma 

Pixton para criação de HQs, a Glitch art7, dentre outras já exploradas.  
A cada dia venho descobrindo novas formas com esse magnífico curso, o qual está 
sendo oferecido para nós. Essa atividade então, maravilhosa, o fazer com os 
métodos tecnológico é fantástico. Desconhecia totalmente esse meio para montar as 
imagens com caça-palavras. Fiz o caça-palavra em cima da obra “O Grito”, ficou 
maravilhosa. (CURSISTA, sala 04, EPISÓDIO 15, Jun./2017) 

[...] O olhar e o saber artístico contribuem significativamente para as elaborações 
perceptivas e reflexivas. Adorei fazer essa atividade, uma nova ferramenta para uso 
em sala de aula, aliando arte e tecnologia!  (CURSISTA, sala 04, EPISÓDIO 16, 
Jun./2017) 

[...] Escolhi o emoji como figura para ilustrar esta atividade pois a velocidade e as 
inúmeras interpretações nestes pequenos desenhos refletem um pouco do cotidiano 
de meus alunos…Adorei a ferramenta TAGUL e ainda postarei mais alguns 
pensamentos sobre este tema nesta semana… (CURSISTA, sala 13, EPISÓDIO 17, 
Jun./2017) 

 Depreendemos, pois, que o processo de formação do educador incide sobremaneira em 

sua prática. Logo, é indispensável o desenvolvimento e a aproximação dele com as 

tecnologias contemporâneas com investimentos na continuidade formativa, já que, por suas 

vozes, muitos se utilizam da tecnologia como objeto de estudo e não como ferramentas e 

recursos para aprendizagens e produção de conteúdos artísticos. 

  Loyola (2009) investigou as possibilidades do uso do computador e da web como 

mediação de atividades no ensino de arte em sua dissertação de mestrado, e destaca que o 

espaço virtual supre, de certa forma, a carência de ambientes para as atividades da disciplina, 

pois abriga informações sobre arte, programas, ferramentas e recursos capazes de integrar a 

arte e a tecnologia, cujos computador e  internet viabilizam para o ensino, experiências 

culturais para os sujeitos, neste caso, tanto o aluno quanto o educador. 

  Deixamos claro, do mesmo modo, que as tecnologias contemporâneas na escola não 

têm fim em si mesmas, já que, em um ensino desobrigado, apenas a exploração das 

facilidades que oferecem a agilidade com a qual acessamos a informação online não garantem 

o saber e o desenvolvimento do pensamento artístico em arte, já que ir além das 

funcionalidades é essencial Pimentel (2012). 

                                                 
7 Exploração estética do erro da máquina analógica ou digital, através da introdução de erros nos dados e códigos 
de artefatos digitais ou da manipulação física de objetos eletrônicos. 
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Considerações Finais 
 

 Ao pensarmos em tecnologia na arte educação nas escolas públicas, é relevante ir além 

de processos criativos advindos dessa fusão. Assim, inferimos, pelas observações das salas 

EaD, a vontade dos participantes em vencer o abismo digital pelo comprometimento em 

participar de um curso totalmente online por oito meses, mesmo com dificuldades em 

conciliar longas jornadas de trabalho, família, atividades sugeridas; independentemente de 

problemas de acesso à internet, dentro e fora da escola.  

Verificamos, como pontos positivos, as ações de compartilhamento, interação e 

auxílio entre educadores e alunos em relação às tecnologias contemporâneas na escola, ao 

apontarem sair da posição de detentores do saber para uma desierarquizada, na qual os alunos 

são os protagonistas por seu maior conhecimento sobre as tecnologias atuais e sua 

nomenclatura: gadgets, smartphones, Ipods, Iphones, tablets, notebooks, entre outros 

estrangeirismos inseridos na cultura de massa, pós-globalização e revolução tecnológica e 

digital.  

Como principais dificuldades, concluímos que a falta de investimentos em 

infraestrutura faz com que os recursos tecnológicos sejam coadjuvantes esporádicos no 

processo de ensino e aprendizagem em arte. A carência de conhecimentos digitais em 

softwares, ferramentas e recursos para uso criativo dos professores igualmente dificulta 

experiências em sala de aula. Do mesmo modo, identificamos que os professores/cursistas 

referem-se mais comumente ao uso das tecnologias como recurso de compartilhamento, 

utilizando as redes sociais para divulgação dos trabalhos de alunos em grupos especializados 

no Facebook, criam páginas no Instagram ou no próprio Facebook para discussão de imagens 

e vídeos com as turmas, e participam de fóruns sobre arte educação no WhatsApp. Isso denota 

atividades para além da sala de aula, pela escassez de recursos e acessos na escola 

Para concluir, percebemos, com o andamento do curso, que o alento está nas formas 

criativas em que os professores superam as dificuldades e criam projetos potentes e 

inovadores que inserem os alunos na inclusão tecnológica. Enfatizamos que muitos se valem 

das tecnologias no apoio às aulas de maneira informacional (acesso a diferentes conteúdos: 
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visitas a museus). Outros propiciam atividades interativas e criativas, superando desafios com 

os recursos de que dispõem. Mas, em maior número sobressai-se, ainda, nas aulas de arte, o 

seu uso para atividades pontuais, como as aulas expositivas, nas quais reinam, absolutos, os 

power points.   
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Resumo 
Este artigo é fruto de investigação no campo da história do ensino da arte no Brasil situada no âmbito 
de uma disciplina de pós-graduação em Artes cumprida pela pesquisadora como exigência do 
doutorado.  Pautada pelo princípio de Antônio Nóvoa de que toda formação pessoal tem que viver 
certa tensão entre uma reflexão mais individual e outra mais social, este texto tece considerações sobre 
o pensamento modernista de Viktor Lowenfeld (1903-1960, visando perceber como ele continua em 
fluxo nas práticas de muitos arte-educadores na contemporaneidade, ao revisitá-lo e resignificá-lo. 
Como recorte, a autora escolhe este arte-educador austríaco cujas ideias foram largamente difundidas 
no Brasil na segunda metade do século XX por meio da publicação em 1977 de seu livro 
Desenvolvimento da Capacidade Criadora em coautoria com W,L. Brittain. Para tanto, opta-se por 
aprofundar compreensão de suas ideias no contexto de suas experiências e percurso de vida a partir da 
sua autobiografia, fruto de entrevista a alunos de pós-graduação da Penn State University em 1958, 
recentemente publicada por Ana Mae Barbosa no capitulo 14 de seu livro Redesenhando o Desenho: 
educadores, política e história (2015) e, agora, é recontada pela autora que busca dar vitalidade as 
ideias desse educador por meio da tessitura de imagens ao texto. 
 
Palavras-chave: Arte-Educação. Modernismo. Viktor Lowenfeld. História do Ensino da Arte. 
 

Introdução 

Por que estudar as histórias do ensino da arte no Brasil? Esta foi a questão 

deflagradora da disciplina “História do Ensino de Arte no Brasil: do Modernismo à 

Contemporaneidade”2 do programa de pós-graduação do Instituto de Artes da UNESP. Um 

convite que se estende aqui nesse artigo com o propósito de investigar, reconstituir e refletir 

sobre as ideias, histórias e imagens que carregamos em nossas experiências como arte 

educadores. Assim “enquanto esse velho trem atravessa...” olharemos para as histórias que 

                                                 
1 Doutoranda em Arte Educação pelo Instituto de Arte da UNESP, é bolsista CAPES. Atua e pesquisa no campo 
da mediação cultural e ensino da arte, em projetos de formação inicial e continuada para educadores de 
instituições culturais e para professores de Arte da educação básica. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Imagem, História e Memória, Mediação, Arte e Educação do Programa de Pós-graduação em Artes do 
IA/UNESP. Email: camilalia2008@gmail.com. 
2 Disciplina ofertada no primeiro semestre de 2017 pela professora Drª Rejane Galvão Coutinho. 
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nos atravessam e, portanto, estão implicadas em nossas ações presentes, caminhadas e 

formações. 

Como espaço de formação e investigação essa disciplina subsidiou, estimulou e 

inspirou a tessitura dos contextos históricos, artísticos, culturais, sociais e políticos do ensino 

da arte no Brasil aos percursos individuais dos estudantes nela envolvidos.  Como diz Antônio 

Nóvoa “toda formação tem de viver numa tensão difícil, mas profundamente estimulante, 

entre uma reflexão mais pessoal sobre o processo de formação individual e uma reflexão mais 

social” (2010, p. 183) sobre a nossa inserção profissional e institucional. Para o autor, “só 

essa tensão é criadora” e permite abrir novas vias de formação.  

Nesse percurso coletivo de partilhas de histórias, leituras e experiências o meu desejo 

foi o de lançar o olhar para um arte-educador cujas ideias me ajudassem a compreender e 

refletir acerca das concepções modernistas de arte-educação que ainda incidem nas práticas de 

mediação cultural de educadores que atuam em museus e instituições culturais, um dos 

aspectos que permeia a minha iniciante pesquisa de doutorado. Compreendendo a história 

como uma construção narrativa que permite e exige pitadas de imaginação, ideologias e 

plausibilidade (BARBOSA, 1983) esse texto dá-se como um convite para, com os olhos de 

hoje, nos transportarmos para um contexto passado, buscando nele indícios no presente. 

Afinal, como nos ensina o professor e historiador Alfredo Bosi, certos temas voltam, e voltam 

de maneira diferente, portanto, é preciso conhecer o fluxo do passado para que tenhamos 

subsídios para compreender e atuar no presente. 

Em “Redesenhando o desenho: educadores, política e história”, recente livro de Ana 

Mae Barbosa publicado em 2015, a autora centra as suas investigações no ensino de Desenho 

e das Artes Visuais dos anos 1920 aos 1950 e percorre outros panoramas que, desde o final do 

século XIX nos ajudam a compreender esse período. A periodização do ensino da arte no 

Brasil a “largas pinceladas” em fases que “se acrescentam umas às outras: se intercalam, 

raramente dialogam e operam como em cascata, ou placas tectônicas” como a própria autora 

diz, inspirada em Thierry de Duve (BARBOSA, 2015, p. 15) é também a busca por reflexão 

sobre uma história que possibilite vislumbrar muitos futuros. Dessa perspectiva, emerge o 

recorte e a inquietação que norteia este texto que é: com quais ideias e experiências modernas 

do ensino da arte podemos operar na contemporaneidade e, como? 
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Na interpretação de Ana Mae Barbosa, o ensino de arte no Brasil pode ser organizado 

em etapas ou fases caracterizadas por determinados acontecimentos, conceitos e sujeitos que 

engendram mudanças ou “viradas” tais como a autora assim as define: a Virada Industrial que 

ocorre entre os anos de 1880 e 1920 também chamada de Virada da Alfabetização; a Virada 

Modernista que possui duas fases, a primeira é a Expressionista dos anos 1920 a 1950 e a 

segunda que abarca a Especificidade de Linguagens dos anos 1960 e 1970; a Virada Pós-

moderna também Virada Cultural nos anos 1980 e 1990 e, por fim, a Virada educacional dos 

artistas, desde os anos 2000 e em curso. Nesse texto, meu olhar é voltado para a vida e obra 

de Viktor Lowenfeld que é situado por Barbosa no contexto da Virada Modernista que, junto 

ao Teachers College da Columbia University e aos teóricos e professores John Dewey e 

Marion Richardson são influências significativas de arte-educadores modernistas no Brasil.  

A minha reflexão incide sobre a tentativa de narrar, neste primeiro movimento de 

pesquisa, os contextos e as experiências pessoais e profissionais nas quais as ideias de 

Lowenfeld foram elaboradas para que, futuramente, elas possam nutrir análises de como 

marcam e perpassam a nossa história e formação através do conceito de ensino de arte 

modernista pautado na ideia de arte como expressão que se amplia e interliga a ideia de arte 

como cultura que marca a nossa contemporaneidade.  Revistar e recontar a história nos ajuda 

a delinear aspectos, modos e modelos de ensinar-aprender e mediar arte que ora 

influenciaram, ora perseveraram, ora se mesclaram, ora foram destruídos e agora, como nos 

provoca Ana Mae Barbosa, precisam ser respeitados e reconsiderados com e em nossas 

concepções e práticas como arte educadores.  

Primeiras conversas com Lowenfeld 

Meu primeiro contato com os livros A criança e a sua arte e Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora ambas edições em português no Brasil de 1977, foi na época da 

graduação por volta de 1994, por indicação da única professora da licenciatura que lembro de 

ter abordado o ensino de arte para crianças. O assunto me pareceu bastante sedutor, então, 

como vocês podem imaginar, eu corri para comprá-los. Mexendo em minhas prateleiras para 

localizá-los para escrever este texto, encontrei outros livros que compunham minha bagagem 

teórica daquela época.  
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Com os olhos de hoje, eles evidenciam um modelo formativo cujas bases conceituais 

de meus professores certamente estavam situadas na Virada Modernista. Na minha estante, 

esses livros de Lowenfeld costumavam ficar próximos do Temas e técnicas em Artes 

Plásticas de Miriam Celeste Ferreira Dias Martins e do Universos da Arte de Fayga Ostrower, 

formando um agrupamento de primeiras referências sobre ensino de arte.  Outro livro da 

Fayga, Acasos e Criação Artística ficava perto do Gesto inacabado: processo de criação 

artística de Cecilia Almeida Salles e do Arte e percepção visual – uma psicologia da visão 

criadora de Rudolf Arheim que, juntos, interessavam por abordar a percepção e a 

processualidade da criação. Como não poderia ser diferente num curso de bacharelado em 

Artes Plásticas e Licenciatura em Educação Artística, A história da Arte de Ernst Gombrich e 

Arte Moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos de Giulio Carlo Argan 

completavam uma formação segmentada nos campos da educação, das poéticas e da teoria. 

Bem, o tempo foi passando e hoje os livros das minhas prateleiras passeiam por outras 

veredas e Viradas... Anos depois da graduação, num curso de Licenciatura em Artes Visuais 

de uma universidade privada em São Paulo onde lecionei por onze anos, Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora era uma das referências bibliográficas para a disciplina Fundamentos 

da Arte Educação, ao abordar o ideário modernista no âmbito da história do ensino da arte e, 

em outras ocasiões, sobre o desenho da criança. O meu olhar, portanto, circunscrevia as ideias 

de Lowenfeld numa “caixinha” temática, um olhar assegurado pela crítica pós-moderna que 

compreendeu que as práticas de ensino da arte no Brasil que perduraram ao longo do século 

XX esvaziaram de sentido a concepção escolanovista que via o aluno como um ser criativo a 

quem o professor deveria oferecer “todas as condições possíveis de expressão artística” e 

direcionavam o ensino de arte para a “expressão livre da criança e o reconhecimento de seu 

desenvolvimento natural” (FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 49).  A crença de que a criança se 

expressava espontaneamente e deveria fazer isso com liberdade, portanto, sem intervenção do 

professor, destituiu de valor a teoria de Lowenfeld acerca da criatividade como capacidade 

potencial de qualquer pessoa a ser desenvolvida por meio da arte.  

Para Lowenfeld o desenvolvimento artístico era um processo estimulado pela 

liberdade, autonomia e envolvimento emocional para a criança ou adolescente explorar a sua 

própria criação como um processo de autoexpressão (BRITTAIN e LOWENFELD, 1977) de 
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seus pensamentos, sentimentos e emoções em relação ao seu meio, assim, esse processo 

necessitava ser estimulado pelo professor ao criar situações propicias às experiências artísticas 

e estéticas, como um ambiente agradável com materiais artísticos disponíveis aos alunos. 

Nessa perspectiva, referências do mundo externo como as escolhas e inclinações estéticas do 

professor ou professora pautadas em seu gosto e padrões de beleza e focalizadas num produto 

do trabalho criador que fosse belo, cerceariam a criatividade da criança. Lowenfeld chamava 

atenção para que a educação artística estivesse mais “fixada na consequência desse processo 

sobre o indivíduo” e não tão ligada aos “produtos dela resultantes” de modo que dizia que a 

escola deveria estimular cada aluno a se identificar “com as próprias experiências, e ajudá-lo a 

desenvolver, ao máximo, os conceitos que expressam os seus sentimentos, as suas emoções e 

sua própria sensibilidade estética” (Ibid., p. 23).  Como essas ideias foram elaboradas por 

Lowenfeld em meio as suas experiências de vida com a arte e com a educação? 

Sobre beterrabas e barro 

Entre outros momentos de retomada a Viktor Lowenfeld, atualmente no doutorado 

ampliei leituras e sentidos sobre suas ideias em conversas apaixonantes sobre o ensino da arte 

com os colegas da pós-graduação. Como uma experiência estética, debrucei-me em leitura 

envolvente em sua autobiografia publicada em Redesenhando o desenho: educadores, política 

e história de Ana Mae Barbosa, no capítulo 14 intitulado Viktor Lowenfeld: arte/educador 

número um do século XX.  Nele, a autora compartilha uma entrevista autobiográfica de 

Lowenfeld feita em 1958 para alunos de pós-graduação da Penn State University, um de seus 

achados de pesquisa em 1998 nos arquivos das Autobiographic lectures do Departamento de 

Arte Educação da Universidade de Miami em Oxford, Ohio (EUA)3.   

 “Quem não já esteve envolvido no processo criador de uma maneira tão intensa, e não 

foi capaz de sentir que o único desejo seria de acabar aquele único e precioso produto e então 

poderia morrer?” é a provocação inicial de Lowenfeld para o desenrolar de uma conversa 

sobre o sentimento de completação que temos ao criar. Como a primeira vez que sentimos o 

                                                 
3 Segundo Ana Mae Barbosa, foi a entrevista com Lowenfeld que estimulou John Michael, então chefe do 
Departamento de Art Education da Universidade de  Miami em Oxford, Ohio (EUA) a criar em 1972 as 
Autobiographic Lectures que, atualmente, integram um arquivo que conta com mais de vinte palestras 
depoimentos, inclusive o dela.  

2922



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

amor, diz ele, é assim a primeira centelha do processo criador, ele permanece sempre vivo 

porque permanece no passado e não envelhece, acumulamos experiências, amadurecemos, 

adquirimos conhecimentos mas o primeiro amor se realiza e se reaviva em cada nova 

elaboração ao nos envolvermos profundamente em “atividades criadoras, incluindo 

certamente quaisquer descobertas que nós podemos fazer em educação, ou em arte-educação, 

ou em ciências, ou em qualquer outra coisa” que sobrepujam a nossa experiência 

(LOWENFELD, 1958 apud BARBOSA, 2015, p. 427-428). Continuando a reflexão, ele diz: 

 
Eu penso que isso é verdadeiro para os outros, mas é também verdadeiro 
para mim. Eu não poderia pensar na minha juventude, no meu passado e na 
intensa experiência que acompanhou o meu passado, sem a qual eu não 
acredito que eu poderia ter feito qualquer coisa, por menor que tenha sido a 
semente que eu acrescentei ao oficio da arte educação. (LOWENFELD, 
1958 apud BARBOSA, 2015, p. 428) 

 

O seu relato de vida é revelador, de intensas experiências desde as mais terríveis as 

mais afortunadas. Lowenfeld nasceu em Linz na Áustria em 1903 numa família pobre, 

situação que ficou mais difícil durante a I Guerra Mundial quando seu pai foi convocado para 

o exército e ele ficou sozinho com sua mãe e seus irmãos pequenos. “Não havia nada para 

comer. Vocês podem imaginar o que nada significa?” ele pergunta aos estudantes durante a 

entrevista e continua: “beterrabas, beterrabas cruas de manhã, beterrabas cozidas ao meio dia, 

beterrabas na escola e beterrabas no jantar (...) éramos magros até os ossos, má nutrição. 

Então, nós, as quatro crianças e a minha mãe estávamos constantemente chorando”. Para ele, 

uma miséria que não havia como não refletir no ser total de uma pessoa.  
Fig. 1: Série Beterrabas para Lowenfeld, Atibaia/ SP, julho de 2017. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 
 Das pequenas lembranças que permanecem, ele conta que desde os quatro ou cinco 

anos gostava de tocar violino e o fazia muito bem, tocava quase tudo de ouvido e era muito 
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elogiado. Um dia teve febre, pegou escarlatina e, ao deixar o hospital teve que tocar para uma 

audiência com pessoas importantes, ganhou um novo violino pois, provavelmente, o antigo 

fora deixado por estar infectado.  Lowenfeld conta que seus pais consideraram que ele deveria 

ser educado a tocar violino de partitura com um importante professor, “mas ele levava tudo 

muito a sério, me fazia tocar exatamente de acordo com a partitura e aquilo me fez parar” 

(Ibid., p. 429).  

Ao mesmo tempo, Lowenfeld conta que começou a pintar e reflete que nunca soube ao 

certo se a entrega a pintura se deveu a uma “contrarreação da diminuição de experiência de 

música” (Ibid., p. 429) ou se não tinha nada a ver com isso. Conseguiu comprar os materiais 

de pintura numa loja de artistas com o dinheiro da venda de alguns desenhos a caneta e 

aquarela. Influenciado por aquilo que estava vendo, começou a pintar imediatamente. “Era 

uma natureza morta. Vejam vocês. Orientação nula e o condicionamento era forte. Então o 

que faria uma pessoa sem orientação? Bem a natureza morta era a coisa certa” (Ibid., p. 430) 

lembra ele de sua pintura a partir de uma composição com alguns cogumelos e uma abóbora 

que a mãe havia levado para casa. Isso foi por volta de 1914, um pouco antes da guerra 

começar quando ele tinha cerca de 11 anos. Durante a guerra, saia para o campo e trocava 

com os camponeses as suas pinturas por batatas, pão, leite, ovos e às vezes manteiga.  
Fig. 2: No Brasil, Natureza morta com sopeira de Pedro 

Alexandrino (São Paulo SP 1856 - idem 1942), seria para nós a inspiração para a “coisa certa”? 

 
Fonte: NATUREZA-MORTA com Sopeira. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1090/natureza-morta-
com-sopeira>. Acesso em: 04 de Ago. 2017. Verbete da Enciclopédia. 

ISBN: 978-85-7979-060-7 
 

Quando a 1ª Guerra Mundial acabou, Lowenfeld tinha 15 anos e é, a partir desse 

momento, no período entre guerras, que podemos situar os seus primeiros encontros com a 

educação. O desejo dos europeus de deixar a guerra para trás levou-os a muitos movimentos 

pacifistas e nesse contexto, ele se engaja no movimento sionista jovem, como conta:  

 

2924



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

Era um movimento de jovens que naquela época tinha um caráter muito 
revolucionário e ético. Tinha um caráter de reconstrução do país a partir do nada, do 
deserto, com os perigos da malária e outras doenças, praticamente uma terra 
devastada e era preciso muito idealismo para fazer a terra produzir alguma coisa da 
qual nenhum homem antes tinha conseguido nenhuma produção. Então eu fui 
trabalhar na lavoura. (LOWENFELD, 1958 apud BARBOSA, 2015, p. 432) 
 

Nesse mesmo tempo, conta ele, interessou-se pela educação primária e então 

matriculou-se na Linz School que lhe ofereceu formação equivalente à escola média e 

primeiros anos de graduação, preparando-o assim para ir a uma universidade ou instituição de 

formação de professores. Já graduado, ele conta que foi líder de movimento jovem na Áustria 

que, junto a muitos outros e inspirados pelo contato com grandes educadores, filósofos, 

psicólogos e psicanalistas, funda o Anel Jovem que visava criar experiências em que os 

jovens se governassem a si próprios, sem as regras disciplinadoras e impostas pelos adultos. 

Para tal, vejam só, eles foram viver numa ilha no Mar do Norte! Lowenfeld conta que estes 

foram anos formadores que não devem ser negligenciados pois, “as bases da vida adulta”, 

continua contando aos jovens da Penn State University, “são esses estágios informativos da 

infância e da adolescência” que nos expõe as “experiências sensíveis” que, se vividas, irão 

“atualizar a sua sensibilidade na vida adulta” (Ibid., p. 433). Como uma engrenagem desse 

contexto histórico, ele confessa que viveu nesse tempo uma maravilhosa aprendizagem 

romântica: 
Nunca, jamais, despreze o romantismo, porque é o romantismo que provavelmente 
organiza, conjuntamente, suas emoções, seu intelecto e seus sentidos. Você se torna 
muito mais aberto quando você está apaixonado. Você vê as coisas mais 
sensivelmente, as experimenta mais intensamente. É o mesmo quando você está 
neste potencializador sentimento de espera, o qual aparece sempre quando você 
busca algo. (LOWENFELD, 1958 apud BARBOSA, 2015, p. 433). 

 

Na mesma época em que ensinava na escola primária, Lowenfeld começou seus 

estudos na Academia de Arte de Viena, contudo pôr a considerar “seca e acadêmica” mudou-

se para uma Kuntgewerbeschule, uma espécie de Bauhaus de Viena, “mais contemporânea” 

(Ibid., p. 433-434). Foi nessa universidade que conheceu Franz Cizek (1865-1946) quem, 

além de a ter cursado, também “ministrou um curso para crianças” e o qual “Lowenfeld 

acompanhou as aulas do colega de 1922 a 1926” (IAVELBERG p. 148).   

Foi nessa instituição onde ele também vivenciou uma experiência, a meu ver, fundante 

em sua concepção de arte-educação.  Na Kuntgewerbeschule ele teve aulas de escultura com 
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Eugenio Steinberg, um artista de renome na época que vendava os olhos dos alunos por 

acreditar que “modelar e esculpir é puramente uma experiência tátil” (LOWENFELD, 1958 

apud BARBOSA, 2015, p. 434). Impedido de tirar as vendas dos seus olhos, ele questionava 

esta regra, afinal, como aprenderá com o movimento jovem, todos os sentidos eram 

importantes para nos tornar mais sensíveis à natureza, portanto, por que ele deveria submeter-

se as teorias de seu professor e se privar de uma sensibilidade como a visão? Revoltado, ao 

opor-se as ideias do professor, ouviu dele que tivesse então as suas experiências visuais nas 

aulas de pintura! Mas para Lowenfeld, não era possível “acender algumas sensibilidades em 

uma classe e desligá-la em outra classe”! (Ibid., p. 435) então foi quando se sentiu motivado a 

encontrar respostas no Instituto de Cegos à teoria de seu professor de que esculpir era 

intrínseco a uma refinada sensibilidade tátil, portanto, a hipótese sobre a qual Lowenfeld 

estava impulsionado a investigar era de que as pessoas cegas seriam capazes de produzir as 

mais belas e perfeitas esculturas tridimensionais. Entretanto, ele foi impedido pelo diretor da 

instituição de experimentar situações de contato das crianças cegas com a arte, então, as 

visitava as escondidas aos domingos e, aos poucos, inicialmente de mãos vazias e depois 

levando algumas bolas de argila, ele começou uma amizade com três crianças, dois meninos e 

uma menina. A sua crença na possibilidade de as crianças expressarem seus sentimentos, 

vinha de encontro ao seu desejo de transgredir a orientação vigente desta instituição de que 

elas seriam incapazes de criar e deveriam imitar de acordo com os conceitos do adulto, uma 

crença que também era resposta ao contexto artístico que vivia naquele momento, o do 

expressionismo alemão.  
Fig. 3: Children Playing, de Oskar Kokoschka, Dresden, 1909. 

 
Fonte: WikiArt. Domínio Público. Disponível em: https://www.wikiart.org/en/oskar-

kokoschka/children-playing-1909 
 

Como aluno do pintor e escritor austríaco Oskar Kokoschka (1886-1980), Lowenfeld 

podia dizer com segurança às crianças que podiam deixar vir à tona seus mais íntimos 
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sentimentos. E foi assim que por muitos domingos regados de conversas, as crianças foram 

estimuladas a fazer o que queriam e a estudar a expressão do rosto, criando uma bela coleção 

de máscaras e cabeças de argila históricas, afinal, até então, nenhuma pessoa cega havia feito 

trabalhos criadores (Ibid., p. 437). 

Dessa experiência, restaram três máscaras e uma história de amizade com estas 

crianças dolorosamente rompida. Um dia, decidiu voltar ao Instituto de Cegos para mostrar ao 

tal diretor, Dr. Burke, as produções das crianças para comprovar que elas podiam, sim, criar. 

Contudo, foi questionado por ele por ter entrado em contato com elas sem permissão e, 

proibido de voltar, guardou em sua memória a acusação do Dr. Burke de “que seria um 

desastre se o fato das crianças criarem ficasse conhecido, cegos pensarão que podem se tornar 

escultores, artistas. Isso é mitificação. Isso é um crime, Fora! ” (Ibid., p. 438). Inquieto, 

vislumbrou uma possibilidade de levar esta história à tona ao conhecer um famoso poeta da 

época, o austríaco Karl Kraus (1874-1936) que publicava The Torch4 uma revista que 

denunciava injustiças e corrupção.  Ao mostrar as esculturas a ele, Lowenfeld relembra que 

Karl Kraus teria dito que “eram o elo da cadeia entre a arte primitiva e a grande arte. Ele 

pensou que havia grande arte nelas, mas que tinham algumas das qualidades da arte primitiva, 

também” (Ibid., 439) e confessa que, naquela época, pouco tinha ouvido falar sobre arte 

educação, entretanto, acreditava que já tinha experiências reais. Uma fala que nos sugere 

pensar que apesar do fascínio pela produção das crianças, ele era consciente de que naquele 

momento possuía poucos subsídios teóricos para analisá-las.  

E foi como num golpe de sorte, como narra em sua entrevista aos alunos do Penn State 

University em 1958, que recebe uma carta de Karl Kraus contando que informaria ao novo 

diretor do Instituto de Cegos a sua experiência. Imediatamente depois, modelagem foi 

incluída como “ensino criador” no currículo sob responsabilidade de Lowenfeld. Assim, por 

volta de 1924, enquanto ensinava no Ginásio Real também vivia esta experiência de 

descoberta do que realmente os cegos podiam fazer. Relembra que, fascinado, já por volta de 

1925, dedicava-se intensamente a sua produção de pintura e de vitrais e dava continuidade aos 

seus estudos na universidade, começando um “grande período de coleta de dados e 

                                                 
4 Do original em alemão: Die Fackel. Tradução em português: A Tocha.  
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experiências” (Ibid., p. 439) que o levaram a interessar-se em estudos sobre arte educação em 

1926.  

Um artigo que escreveu sobre seu trabalho no Instituto de Cegos para uma revista 

médica foi lido por Sigmund Freud (1856-1939) que entrou em contato com o jovem para que 

se encontrassem e, demonstrando interesse por seu trabalho, foi várias vezes observar suas 

aulas com as crianças. Lendo Totem e Tabu, naquelas alturas sendo revisado por Freud, 

Lowenfeld conta que foi influenciado a organizar os seus diários “de uma maneira mais 

científica” e a entender que as características que havia observado nas atitudes dos cegos 

indicavam uma tipologia. Fascinado, conta que ampliou seus estudos para os tipos 

psicológicos de Jung e outras referências como Danzel, Nietzsche e Schiller.   

Entretanto, em 1938 Hitler entrou na Áustria e Lowenfedl teve que se esconder no 

porão de sua casa, onde, na escuridão, escreveu o manuscrito de A Natureza da Atividade 

Criadora, publicado posteriormente na Inglaterra. Nesse período, ele já trocava 

correspondências com Herbert Read que conhecia suas pesquisas com as crianças cegas e foi 

quem o ajudou na fuga para Londres depois que a perseguição dos nazistas aos judeus 

começou no final daquele ano. Houve um esforço de Read para ajudar a levar a grande 

coleção de esculturas para a embaixada inglesa, afinal, segundo Lowenfeld conta, “era a única 

no mundo acerca da serialidade do desenvolvimento” (Ibid., p. 440), um raro estudo 

longitudinal na época. Contudo, como ele conta: 
A coleção desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Era chamada anti-arte, arte 
degenerada, que não agradava a Hitler porque não era realística e tinha sido feita por 
“deficientes”, que Hitler pensava serem inferiores. Então o Instituto de Cegos foi 
convertido em um quartel nazista e todos os meus alunos cegos foram para a câmera 
de gás, todos eles. (Ibid.,p. 441) 

 
Fig. 4.  Eternos caminhantes, óleo sobre tela de Lasar Segall (1891-1957) de 1919, foi obra adquirida 

pelo Museu da Cidade de Dresden em 1920, confiscada pelo regime nazista e exposta na famosa Exposição de 
Arte Degenerada de Munique de 1937. 
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Fonte: http://www.museus.gov.br/obra-de-lasar-segall-integra-exposicao-sobre-arte-degenerada-nos-eua/. 
Último acesso em 3 de setembro de 2017.  

 

Na bagagem, carregava apenas alguns pertences pessoais, as três máscaras, fotografias 

e desenhos. Arriscando a própria vida, seguiu viagem para Inglaterra onde permaneceu por 

pouco tempo e logo seguiu para os Estados Unidos, ainda em dezembro de 1938. Nessa época 

Lowenfeld já tinha dois livros publicados em alemão, Die Entstehung der Plastik (A gênese 

da escultura, 1932) e Plastiche Arbeiten Blinder (Esculturas de Cegos, 1934) e a publicação 

inglesa, The Nature of Creative Activity (A Natureza da Atividade Criadora, 1939) que apesar 

de ser em inglês ainda não era conhecido nos Estados Unidos. Em país estrangeiro, sem um 

centavo no bolso e vivendo em casas de refugiados na Rua 68, em Uptown, Nova York, conta 

que caminhava exaustivamente pela cidade a pé em busca de contato de trabalho, quando, 

certo dia, avistou um anúncio: Desenhos de Crianças da cidade de New York na antiga galeria 

que na época abrigava o Museu de Arte Moderna na Rua 59. Como mais um golpe de sorte, 

conheceu Victor D’Amico, fundador e diretor do Departamento de Educação deste museu 

entre os anos de 1937 a 1969 e, através de contatos seus, foi convidado a dar palestras na 

Columbia University e depois para um emprego temporário em Harvard. A estas alturas, A 

Natureza da atividade Criadora já estava sendo divulgado por Herbert Read e, Lowenfeld 

começava a ser visto como um revolucionário para o pensamento da arte-educação.  Em 

poucos meses, em meados de 1939 é convidado a criar um departamento de arte na Hampton 

Institute5 em Virginia, onde lecionou por seis anos. Alguns de seus alunos tornaram-se artistas 

famosos, como John Biggers (1924-2001), Elizabeth Catlett (1915-2012) e Samela Lewis 

(1924), ainda viva. 

Fig. 5.: Sharecropper, linóleo de Elizabeth Catlett, produzido em 1952. 

                                                 
5 A Hampton University é uma universidade historicamente fundada por negros e brancos em 1868 após a 
Guerra Civil Americana para dar formação para pessoas escravas, libertas e mulatas e em 1878 criou um 
programa de ensino para nativos americanos. Recomendo ampliação dessa pesquisa no site oficial da 
universidade: http://www.hamptonu.edu/about/history.cfm 
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Fonte: https://www.moma.org/collection/works/88189. Acesso em 3 de setembro de 2017.  

 
  Lowenfeld continua sua entrevista, contando aos estudantes que nessa época 

trabalhava paralelamente como terapeuta e consultor psicológico numa instituição de crianças 

perturbadas mentalmente e emocionalmente e, em 1946 vai para a Pennsylvania State 

University e se torna chefe do recém-criado Departamento de Arte Educação, onde 

permaneceu até 1960.  Em 1947, publica Creative and Mental Growth (Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora) que se torna o mais influente livro em arte educação durante toda a 

segunda metade do século XX, sendo reeditado por diversas vezes. Vale lembrar que no 

Brasil, este livro nos chegou primeiramente como uma edição argentina de 1961, Desarollo 

de la Capacidad Creadora e depois como uma edição em coautoria com o professor W. 

Lambert Britain impressa em 1977 após a sua morte.  

Chegando ao fim de sua conversa, Lowenfeld comenta sobre sua contribuição ao 

conhecimento da arte dos cegos: 
Uma vez que você encontra o seu primeiro amor, ele será provavelmente um dos 
mais decisivos. Eu posso dizer que aquilo que a arte dos cegos me ensinou está 
parcialmente refletido em quase tudo que eu fiz depois, não simplesmente considerar 
a aparência do produto final, mas ver objetivamente o que está escondido atrás dele 
para chegar ao seu entendimento [...]. Eu intensifiquei em arte-educação a percepção 
das relações entre o desenvolvimento criador e o desenvolvimento mental [...]. Eu 
penso que é muito importante relacionar a criança como um indivíduo ao seu 
esforço criador, e é provavelmente esta relação que diferencia e distingue as Belas 
Artes da Arte Educação (LOWENFELD, 1958 apud BARBOSA, 2015, p. 445) 

 

Considerações finais como pausa para o café 

 Como uma pesquisa que vislumbra ir longe, este não é um momento confortável para 

conclusões antecipadas pois tenderiam a esvaziar possíveis e potentes descobertas, retomadas, 

reflexões e ressignificações sobre o que o pensamento revolucionário modernista ainda pode 

nos sinalizar, mesmo que suas práticas no campo da arte-educação tenham sido questionadas, 

“reduzidas ao longo do tempo a um esvaziamento mecânico, exaurido dos ideais tão 

2930



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

belamente sonhados por inúmeros investigadores” e que fizeram com que educadores como  

John Dewey (1859-1952) e Viktor Lowenfeld fossem deixados para trás, “muitas vezes até 

hoje mal compreendidos” como problematiza Regina Machado (2017, p. 338).   

Para Ana Mae Barbosa, estes dois educadores foram multiculturalistas antes do tempo, 

apontando princípios para a pós-modernidade como o respeito ao contexto e a diversidade 

cultural. Das heranças que Lowenfeld nos deixou, Ana Mae nos chama atenção para a sua 

pesquisa sobre criatividade, sua dedicação aos alunos afro-americanos, sua luta em prol do 

ensino da arte nas escolas e suas ideias sobre experiência estética.  Hoje, as palavras e os 

paradigmas são outros, contudo, não podemos perder o fio da memória e da história. Apenas 

fazer uma pausa para o café e... Continuar na vigília.  
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TEATRO E FORMAÇÃO HUMANA: PRÁTICAS DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO NO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES 

CÊNICAS DA UFGD. 
 

Igor Emanuel de Almeida Schiavo1 - UFGD 

 
Resumo 
A presente comunicação busca propor reflexões a partir de atividade desenvolvida na disciplina de 
Estágio Supervisionado III, realizada com estudantes do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da 
Universidade Federal da Grande Dourados, de forma concentrada, no assentamento Itamarati, município 
de Ponta Porã-MS. O projeto surgiu do interesse docente e discente em: tratar o teatro em ambientes 
distintos dos disponíveis na educação formal; prática de estágio em grupo e concentrada; procurar 
diferentes perspectivas sobre as comunidades que compõem a cultura sul mato-grossense. Como 
objetivo destes procedimentos a procura por abordagens diferenciadas para o professor de teatro, 
situadas nas relações entre teatro e formação humana, com foco na educação não formal e formação de 
professores. O estado de Mato Grosso do Sul, assim como os demais que formam o Brasil, possui suas 
próprias características culturais, a questão agrária é uma delas, relações entre a propriedade privada 
rural e o agronegócio, movimentos de trabalhadores rurais e comunidades indígenas permeiam as 
estruturas sociais da região. A escola e o(a) professor(a) não são isentos do contexto, assim como a 
Universidade e os(as) futuros(as) professores(as) formados(as) em suas licenciaturas. O projeto 
compreende a ideia de uma formação acadêmica que propicie ao aluno(a) da licenciatura compreender 
outras realidades sociais, refletir sobre a diversidade cultural e sua condição de futuro(a) docente, pontos 
que objetivam nos(as) futuros(as) educadores(as) de teatro uma prática docente reflexiva, humana e com 
maior empatia em relação a sua profissão e os elementos que compõem a prática docente. Considero 
neste trabalho as especificidades de tal prática, sua organização, funcionamento e reflexões inseridas no 
campo da formação humana relacionadas com o ensino da arte, do teatro e nas atividades formativas no 
âmbito acadêmico.  
Palavras-chave: Formação de professores; prática docente; Educação. 

Introdução 

Nesse sentido, o contato real que o estágio proporciona é fundamental para entender 
as dinâmicas por detrás do “aprender” e “ensinar”. Essas atividades e o contato direto 
com os alunos vai além de uma simples leitura de um livro. As ideias surgem numa 
simples conversa, num trocar de abraços, nos risos e mágoas decorrentes do contato 
diário com essas crianças. (Estudante 01) 

 

O presente material pretende discorrer sobre atividade realizada na disciplina de Estágio 

Supervisionado III, do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal da 

                                                 
1 Doutorando em Artes Cênicas pela UFBA. Professor Assistente do curso de Artes Cênicas da Faculdade de 
Comunicação, Artes e Letras da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. Fundador e pesquisador do 
Coletivo Clandestino, coletivo de artistas teatrais, e, membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos da Cena 
Contemporânea (NUENCENA) – UFGD. E-mail: igorschiavo@ufgd.edu.br 
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Grande Dourados. Atividade construída em conjunto com a turma e que consistiu na realização 

de seus estágios em escolas no assentamento Itamarati2, no interior de Mato Grosso do Sul, área 

integrante do Munícipio de Ponta Porã. Uma semana intensiva, com oficinas de teatro em contra 

turno escolar, práticas nos períodos matutino e vespertino, reuniões e planejamentos no turno 

da noite, com os(as) estágiarios(as) alojados(as) na escola. 

O interesse em realizar a atividade surgiu da convergência de alguns fatores: as 

discussões sobre ser professor, ensino público, o professor de teatro na educação formal, 

compartilhar, trocar, afetar-se pelo contato com o outro. O segundo fator envolveu inicialmente 

uma questão logística, a alteração do calendário acadêmico, por se tratar de calendário pós greve 

o semestre iniciaria em Novembro de 2016, final do ano letivo nas escolas e encerraria no mês 

de Abril de 2017, logo no início do ano letivo de 2017, sendo que, a previsão da disciplina seria 

a de realização dos estágios em turmas do Ensino Médio, que, em Mato Grosso do Sul possuem 

apenas uma aula de arte por semana.  

Ao tentar solucionar a questão do tempo para realização do estágio, tanto da escola 

quanto da carga horária dos estágios3, pensamos em algumas possibilidades que envolviam o 

ensino do teatro na educação não formal4, a realização de oficinas teatrais em entidades 

filantrópicas, locais com pouco ou nenhum acesso ao teatro, órgãos vinculados a Secretaria da 

Saúde ou de Cultura do município de Dourados. Em comum, o interesse em trabalhar o teatro 

em ambientes sociais distintos aos frequentados ou reconhecidos pelos(as) futuros(as) 

professores(as). 

Uma das possibilidades elencadas relembrei de experiências vividas por colegas de 

profissão ainda em sua formação acadêmica, a prática do estágio de forma concentrada, com a 

turma inteira se revezando na realização das atividades e alojada no mesmo ambiente. A ideia 

foi bem recebida pelo grupo e passamos então a etapa de escolha do local, contatos, organização 

e logística do projeto. Os interesses convergiram para a escolha de alguma comunidade que os 

alunos(as) não tivessem muito contato ou algum tipo de relação. Comunidades indígenas e 

                                                 
2 Considerado o maior assentamento de reforma agrária da América do Sul, conta com 16000 assentados e quatro 
escolas públicas. 
3 Conforme previsto em regulamento: 6 horas de observação e 24 horas em sala de aula. 
4 Solução amparada pela Comissão de Estágio Supervisionado do curso de Artes Cênicas devido a inviabilidade 
de realização no ensino formal. 
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assentamentos rurais foram mencionados, por se tratarem de grupos sociais importantes na 

cultura local, povos analisados e subjugados sempre sob a perspectiva do agronegócio, cultura 

dominante no estado. Torna-se difícil então para os grupos sociais que não se encontram em 

nenhuma destas culturas, mas, que fazem parte do mesmo estado ou região, compreender 

realidades tão distintas, no entanto tão próximas geograficamente. A necessidade de conhecer 

uma leitura mais ampla de outra realidade para Freire se dá no ser educador: “Como educador 

preciso ir “lendo” cada vez melhor a leitura do mundo que os grupos populares com quem 

trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de que o seu é parte. ” (FREIRE, 2004, 

p.81) 

Após alguns contatos junto a FAIND5 pudemos estabelecer parceria com 

professores(as) da LEDUC6. Eles(as) desenvolvem um projeto que promove arte e cultura nos 

assentamentos do estado, a promoção de uma noite cultural que envolve artistas locais e 

alunos(as) da graduação. A parceria rendeu uma oficina de teatro com os(as) alunos(as) da 

LEDUC e a possibilidade de realização do estágio em escolas do assentamento  Itamarati, local 

onde seria realizada uma das noites culturais. Os(as) alunos(as) do curso de Artes Cênicas 

participariam na organização do evento e apresentariam alguns processos das oficinas 

realizadas durante a semana.  

Arte, teatro e educação 

Sobre o potencial da arte Fischer afirma: 

 
A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser integro, 
total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a 
suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais 
humana e mais hospitaleira para a humanidade. (FISCHER, 1967, p.57) 

 

Essa condição da arte se funda, segundo Fischer (1967) na afirmação de que o homem 

quer ser mais do que apenas ele mesmo. Não lhe basta ser um indivíduo separado. Sendo assim, 

a arte é um meio indispensável para a união do indivíduo com o todo, demonstra a capacidade 

humana para a associação e para a troca de experiências e ideias. O ser humano que se forma 

                                                 
5 Faculdade Interdisciplinar Indígena, vinculada a Universidade Federal da Grande Dourados. 
6 Licenciatura em Educação do Campo, curso de graduação ofertado pela FAIND. 
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utiliza a arte como um dos fatores de sua formação, compreensão de linguagens, expressões e 

meios. Segundo Saviani&Duarte a relação entre arte e educação, entre o objeto artístico e o 

processo de conhecimento acontece:  

 
Se a arte propiciar aos indivíduos uma vivência subjetiva intensificada de conflitos 
que impulsionem a autoconsciência a níveis cada vez mais elevados, ela 
desempenhará uma função formadora, isto é, educativa. Por sua vez, o trabalho 
educativo, seja com a arte, seja com outros conteúdos, tem a mesma meta, pois, se 
entendermos a educação como um processo pelo qual os seres humanos formam 
conscientemente outros seres humanos, esse processo só pode se realizar em sua 
plenitude se lutar contra o fetichismo na medida em o fetichismo é a própria negação 
do ser humano como criador de sua realidade e de si mesmo. Se a arte tem uma missão 
desfetichizadora, o mesmo acontece com a educação que não capitule perante o 
fetichismo generalizado na sociabilidade contemporânea. (SAVIANI&DUARTE, 
2009, p. 470) 
 

 

A arte então faz parte dos processos de formação humana, é parte de um conjunto de 

atividades necessárias ao indivíduo e a sociedade em que vive, assim como os demais conteúdos 

explorados na educação formal temos a arte como parte das atividades que formam as 

sociedades. O ensino da arte e do teatro não estão descolados das atividades formativas 

humanas, não se encontra no ambiente escolar com função “decorativa”, envolve as mesmas 

dificuldades e objetivos das demais disciplinas.  

Artes Cênicas e formação docente 

Implantada em 2009 a graduação em Artes Cênicas na UFGD possui algumas 

especificidades que devem ser comentadas, a formação dos alunos ocorre de maneira integrada 

durante os dois primeiros anos, sendo incluída duas disciplinas da formação de licenciado a 

todos. Ao seguir para o quinto semestre os graduandos devem escolher pela habilidade 

Licenciatura ou Bacharelado.  

Durante os dois anos restantes da formação do(a) futuro(a) docente de Artes Cênicas 

ele(a) deve cursar, entre outras, as disciplinas de Estágio Supervisionado, dividida em I, II e III, 

com presença não obrigatória e avaliação por conceito. Na disciplina de Estágio Supervisionado 

I, os(as) alunos(as) realizam um período de observação nas escolas, assistindo aulas e 
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conhecendo a estrutura escolar, na disciplina de Estágio Supervisionado II os(as) estagiários(as) 

cumprem regência de 24 horas em turmas de Ensino Fundamental. 

Compreender a atividade docente em seus amplos aspectos é um dos objetivos 

considerados na formação de futuros educadores, o ambiente do estágio supervisionado é o 

momento durante a Licenciatura em que: 

 
Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo de 
humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que 
desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes 
possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir 
das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. 
(PIMENTA, 2012, p.18) 
 
 

Podemos considerar então que o período de estágio leva em consideração vivenciar a 

teoria adquirida durante o curso na prática, e, também fundamental na formação docente, pois 

este se constrói também: 

 
[..]pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade 
docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, 
de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angustias e 
anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. (PIMENTA, 2012, p.20) 
 
 

O momento do estágio é um período em que os(as) futuros(as) professores(as) podem 

experimentar metodologias, didáticas, relacionar-se com a instituição escolar de forma mais 

direta e realista, em situações que envolvem desde a escolha das escolas para a regência, diálogo 

com equipes pedagógicas, direção, professores(as), funcionários, até a regência e a relação com 

os(as) alunos(as). Segundo Freire: 
 

O que importa na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, este ou 
aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 
insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai 
gerando a coragem. (FREIRE, 2004, p.45) 
 
 

 Para que isso aconteça no trabalho docente é necessário compreender a realidade em 

que se está inserido, uma relação entre escola e comunidade, um exercício constante de 
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alteridade, colocar-se na posição de trocar conhecimento, vislumbrar no(a) aluno(a) um agente 

transformador de uma sociedade em constante mudança.  

A vivência no assentamento Itamarati 

Como afirmado anteriormente a sugestão pelo assentamento partiu de professores(as) 

vinculados a LEDUC, dois meses antes, sob convite do Prof. Dr. Walter Marschner7, realizei 

uma visita nas duas escolas em que pretendíamos realizar o projeto, a Escola Estadual Nova 

Itamarati e a Escola Estadual José Edson Domingos dos Santos, onde pude apresentar a 

proposta de trabalho aos respectivos diretores e pudemos organizar questões como utilização 

dos espaços, alojamentos e alimentação dos estagiários. A organização destes pontos, como 

também a escolha de horários das oficinas foi realizada em conjunto entre as partes envolvidas. 

Um dos focos das conversas sobre a organização do evento foi a questão da identidade, 

especificamente no que diz respeito aos(as) filhos(as) dos(as) trabalhadores(as) rurais 

assentados(as), na procura por articular o trabalho do grupo da LEDUC com o estágio em Artes 

Cênicas procuramos equalizar o mesmo foco na elaboração dos projetos de oficina. Na 

sequência das semanas que antecederam a viagem do grupo demais providencias burocráticas 

junto a UFGD foram tomadas. 

Os encontros da disciplina ocorriam as terças, no período noturno, após a visita nas 

escolas realizamos uma organização prévia, encaminhei por email aos alunos dois trabalhos 

acadêmicos sobre o assentamento aos estagiários, a tese de Ademir Terra (2009) e um artigo do 

mesmo autor, leituras para contextualizar historicamente o local de realização de seus estágios, 

sugeridas pelo professor Walter. Além dos textos de Miranda (2008) e Lopes&Carvalho(2016), 

uma compilação de notícias e informações sobre o assentamento sugeridos por mim, e, vídeos 

sobre teatro realizado em assentamentos, dentre eles um realizado pela própria LEDUC em 

trabalho conjunto com alunos(as) e professores(as) do curso de Artes Cênicas da UFGD em 

anos anteriores. 

                                                 
7 Professor Adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados UFGD. Professor do Programa de Mestrado em 
Sociologia da UFGD. Professor do Programa de Pós Graduação em Geografia da UNIOESTE. Pesquisador da 
FUNDECT - Fundação de Apoio ao Ensino, Ciência e Tecnologia do MS junto a assentamentos rurais do MS. 
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Como proposta de trabalho a realização das oficinas em duplas, onde, cada dupla deveria 

escolher entre as várias metodologias e conhecimentos adquiridos durante o curso aqueles que 

mais os interessassem pesquisar. Com a alteração do planejamento e realização dos estágios 

compreendi a necessidade por instigar nos futuros docentes a possibilidade de trabalhar com as 

técnicas que eles se identificam, aquelas que mais os deixaria com vontade de trabalhar, para, 

posteriormente compreender como as escolhas se dariam no contexto real. Como eixo propus 

a questão da identidade, toda oficina deveria ser estruturada sob a ideia de identidade dos(as) 

alunos(as), aspecto tratado no artigo de Lopes&Carvalho(2016): 
 

O papel social e o lugar que a juventude ocupa dentro das relações sociais têm 
colocado os jovens rurais num duplo movimento. De um lado, eles são atraídos pelo 
estilo de vida urbano e a possibilidade de maior acesso à saúde, educação e emprego 
como também na busca de reconhecimento, afastando-se da reprodução social da 
família pautada na autoridade paterna, vigilância e controle com efeito no desinteresse 
pelo meio rural. De outro, a juventude articula lutas pela permanência na terra 
enquanto atores sociais na construção de sua identidade a partir de seu lugar de 
pertença sendo sujeito de demandas próprias, embora nem sempre reconhecidas nas 
políticas públicas (LOPES&CARVALHO, 2016, p.572) 
 
 

Neste ponto cabe ressaltar as relações que podemos construir entre identidade no 

contexto dos alunos(as) das escolas e, também, a identidade do(a) futuro(a) docente, que se 

encontra no momento de perceber-se como professor(a) de Artes Cênicas, o choque entre o ser 

acadêmico e o ser docente, o resultado de suas escolhas. 

Um dos primeiros fatores a serem discutidos foi sobre quem seria o assentado rural de 

uma forma ampla? O que leva alguém a lutar pelo direito da terra? Seriam pontos determinantes 

na identidade do trabalhador(a) rural? Conforme Miranda, de um modo geral: 

 
[...] o sonho de reconquistar a liberdade perdida com o trabalho assalariado na cidade. 
Para muitos desses assentados que passaram por experiências de proletarização na 
cidade, a volta para a terra representa a oportunidade de se libertar do trabalho 
organizado sob forte pressão de uma autoridade hierárquica, do tempo controlado, da 
falta de sociabilidade e dos barracos apertados nas periferias. Viver em um espaço 
alargado, poder cuidar das plantações e das criações e ter o total domínio do tempo, 
tudo isso está presente no imaginário dos camponeses, como característica de uma 
vida livre. Assim sendo, trabalho e lazer, compromisso e liberdade se realizam no 
mesmo lugar: o sítio camponês. (MIRANDA,2008, p.188) 
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Obviamente não se compreende uma cultura apenas estudando artigos acadêmicos, nem 

com visitas, ou mesmo com a realização de um estágio em um espaço de tempo tão reduzido 

como o que nos cabe, são parte de uma busca por alargar um pouco o conhecimento sobre 

determinados pontos, aos quais os(as) alunos(as) de Artes Cênicas não estão habituados(as), a 

luta pela terra, trabalho rural, cotidiano local, relações sociais, entre outros. 

Após as leituras individuais sobre a temática e a idealização de possíveis projetos 

realizamos um encontro presencial para discutir as ideias de projeto da turma, pudemos discutir 

as possibilidades de trabalho entre os grupos, um ambiente de apoio mútuo que se iniciou 

naquelas trocas, atitudes de muito respeito e compreensão com as escolhas de todos. Então 

procurei determinar datas para a entrega de um pré-projeto vinculado a ideia principal do 

trabalho das duplas. As mais variadas formas de trabalho com o teatro surgiram no grupo, teatro 

de bonecos, teatro dança, máscaras, jogos teatrais, palhaçaria, construção de personagem. 

Passada a etapa de idealização do projeto nos reunimos para organizar a viagem, discutir os 

materiais necessários para as oficinas e apontar os últimos detalhes para o estágio. 

Após um pequeno contratempo durante a saída envolvendo o tamanho do veículo para 

o transporte e a quantidade de bagagem da turma, seguimos para a Escola Estadual Nova 

Itamarati, nosso local de alojamento e uma das escolas em que se realizariam as oficinas. Ao 

chegar fomos recebidos pela vice-diretora da escola a professora Rosemeire da Silva, além do 

diretor o professor José Carlos Brito e a coordenadora pedagógica a professora Elisandra 

Tomascheski, sendo que, a professora Rosemeire foi quem nos acompanhou durante toda a 

semana, de forma incansável, fazendo tudo que pode para nos auxiliar no que fosse preciso, 

contextualizou a escola e alunos(as) para o grupo, esteve sempre presente discutindo a docência 

com os(as) estagiários(as) de Artes Cênicas, além de nos possibilitar passeios e visitas no 

assentamento.  

As oficinas foram concentradas nas duas escolas, nos primeiros dias fomos 

acompanhados pelo Prof. Me. Michel Mauch, também do curso de Artes Cênicas, que auxiliou 

nas oficinas e nos debates realizados com a turma.  

No primeiro dia de oficina contamos com 66 alunos, a opção, devido ao grande número 

de estagiários(as) foi a de juntar os grupos para termos grupos maiores de trabalho, logo após 

o sinal da tarde para o início das aulas os estagiários conduziram alunos(as) para os espaços 
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destinados as oficinas, que incluíam um barracão para ser dividido entre as duplas, e espaços 

abertos da escola Nova Itamarati.  Na escola José Édson, por ser de porte menor, deslocamos 

uma dupla e um aluno que iria realizar seu trabalho individualmente. 

Ficamos alojados no mesmo recinto, o que permitiu uma aproximação maior do grupo 

de alunos, no turno da noite, após banhos e janta nos reunimos no quarto para avaliar o dia, 

projetar o dia seguinte, escrever sobre a experiência e, especificamente no primeiro dia 

realizamos a projeção do documentário “Terra para Rose” de Tetê Moraes, que retrata a luta 

pela terra no Brasil dos anos 1980.  

Durante a avaliação do dia muitos relatos emocionados, identificação com os(as) 

alunos(as), a discussão sobre a posse da terra e as primeiras e boas impressões que alunos(as) e 

trabalhadores da escola haviam causado no grupo, como primeiras inquietações as dificuldades 

em juntar os grupos de trabalho com propostas distintas. Durante a preparação cogitamos a 

possibilidade de juntar os grupos dependendo da quantidade de alunos(as) presentes, mas, na 

prática causou incomodo e dificuldades que perduraram até o ultimo dia de oficinas. 

A partir do segundo dia as oficinas seriam nos dois turnos na Escola estadual Nova 

Itamarati e no período vespertino na Escola José Édson Domingos dos Santos. A procura pelas 

oficinas aumentou gradativamente durante a semana, neste dia foram 118. Já neste dia os 

encontros começaram a ficar mais extensos, incialmente planejado para 3 horas por turno 

devido a disponibilidade e vontade dos(as) alunos(as) e dos(as) estagiários(as) de Artes Cênicas 

se estendiam para além do previsto. Na reunião durante a noite os grupos relataram a dificuldade 

com os planejamentos e organizaram-se para alterações nos planos de aula, na condução das 

oficinas e nos objetivos propostos. Um movimento constante, a docência é uma atividade que 

envolve transformação, o professor que se desafia constantemente, que busca compreender-se, 

reelaborar-se, reinventar-se, não fica cristalizado, não se torna indiferente no processo em que 

atua. Um constante insatisfeito, no sentido potente da palavra, alguém que se coloca sempre 

disposto a insistir, estudar, alimentar-se de novas ideias. Ao ter que reelaborar seus planos 

os(as) estudantes de Artes Cênicas se colocaram na condição de um professor que se reinventa, 

que toma o novo como instigante. 

No dia seguinte fizemos nova avaliação no período da noite e contamos com a presença 

do pedagogo, aluno de Artes Cênicas e participante do grupo da LEDUC Wagner Torres, um 
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dos responsáveis pela noite cultural, as conversas mais uma vez voltaram-se a realidade dos 

alunos e mais uma vez o planejamento foi repensado. Destaco nesta noite, após a reunião  vários 

grupos seguiram trabalhando no planejamento e realizei orientações especificas com os grupos 

avançando até a madrugada, alguns com desentendimentos entre os integrantes. Com a alta 

proximidade e tempo juntos, por vezes, pude perceber alguns conflitos em vários grupos, em 

alguns tentei contribuir para resolver as questões e acalmar os ânimos, outros se resolveram 

internamente. Considero importante aqui destacar o conceito de experiência nas palavras de 

Larrosa, aplicáveis ao caso: 
 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 
de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 
para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 
nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 
o  automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 
do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, 
p.24) 
 

 

No último dia de oficinas o foco das oficinas, por compreender a vontade de alunos(as) 

em poder mostrar aos seus pais, amigos e familiares as atividades que tinham se envolvido ao 

longo da semana. Destaco aqui que, desde o início em discussão com o grupo ficou definido 

que as oficinas não tinham como obrigação apresentar algum resultado na noite cultural, o 

processo desenvolvido ao longo da semana, as vivências e trocas eram mais importantes que 

produzir algo para apreciação pública. Porém, a divulgação da noite cultural instigou as famílias 

a comparecer na escola. Durante a noite em conjunto com o grupo da LEDUC definiu-se a 

organização da montagem do espaço no dia seguinte, uma das alunas de Artes Cênicas 

ofereceu-se para apresentar as atrações como se tudo fosse parte de uma apresentação de circo. 

Durante a noite as turmas da LEDUC e de Artes Cênicas puderam compartilhar de alguns 

momentos juntos. Muita ansiedade marcou a última noite antes da realização da noite cultural, 

realizei orientações com alguns grupos que estavam buscando acertar detalhes dos seus 

trabalhos para o dia seguinte.  

No dia de finalização dos processos o grupo realizou cortejos de chamamento de público 

no intervalo da manhã e da tarde na escola, durante a tarde montagem do espaço, cenografia, 
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iluminação, equipamentos de vídeo e som, roteiro com a ordem das apresentações, trabalho 

coletivo entre alunos(as) e professores(as) dos dois cursos de graduação, um ambiente de 

harmonia e troca de saberes em um grupo uníssono.  

A noite de apresentações foi um fechamento festivo para a experiência de todos, de 

alunos(as) da escola, de futuros(as) professores(as) de artes cênicas, da comunidade escolar, 

durante 3 horas e meia as mais variadas apresentações passaram pelo palco improvisado da 

Nova Itamarati, sob total responsabilidade dos(as) estagiários(as) em conjunto com os alunos e 

professores(as) da LEDUC. Com uma energia e uma vontade impressionante os(as) 

estagiários(as) demonstraram enorme capacidade de trabalho coletivo, colaborativo, foram 

apresentações de teatro, música, dança, teatro-dança, teatro de bonecos. Um espetáculo coletivo 

para encher os olhos e corações da plateia, estimada em 700 pessoas, que compareceu a escola 

naquela noite, muito receptivos e concentrados, naquela noite público, artistas, professores(as) 

foram atravessados, sensibilizados pela experiência artística, as demonstrações de emoções do 

grupo ao final da noite eram de satisfação e alegria após uma semana intensa de trabalho, 

colaboração, amizade, troca e vivência. 

Considerações finais 

Como considerações finais considero que o projeto como um todo foi muito proveitoso, 

possibilitar aos alunos uma experiência formativa intensa, mas, além disso, uma experiência 

viva, não apenas como educador ou alguém das artes, mas, acima de tudo como seres humanos, 

algo que pudesse contribuir na sua formação mas também os fazendo repensar suas relações 

com o mundo, segundo as palavras de um dos estagiários: “Houve uma bela troca de 

aprendizado e valores intelectuais, morais, culturais e educacionais, além do contato com a 

natureza, que fez- nos repensar a relação do homem com o mundo. (Estudante 2). 

A possibilidade de causar um desequilíbrio, momentos de reflexão sobre o potencial da 

arte e dos seus trabalhos como futuros(as) educadores(as) foram essenciais na idealização deste 

projeto, transformar o ponto de vista dos futuros docentes acerca de suas condições no contexto 

da educação, outro estudante comentou algo que corrobora com as afirmações: 
 
algo que ao meu ver  mudou a forma de que eu e meus colegas vemos o ensino da 
arte, é preciso transformar,  é preciso conhecer as realidades para que sejamos  bons 
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artistas e bons arte-educadores, fazer arte para oferecer arte, ver arte para falar de arte 
e assim buscar tocar os quem passarão por nossos caminhos em nossas trajetórias 
como arte-educadores. (Estudante 3) 
 
 

Outro grupo fez a seguinte afirmação: 

 
Temos que ter consciência que somos agentes transformadores e precisamos sair em 
busca de novos conhecimentos e novas técnicas para que nossos alunos não sejam 
meros repetidores e sim construtores de novos conhecimentos. (Estudante 4) 
 
 

Encerro afirmando que esta foi uma experiência construída e realizada em conjunto com 

os estudantes de Artes Cênicas, uma prática que continuo desenvolvendo e aprimorando, por 

considerar uma importante atividade formativa para os futuros docentes, por propiciar aos 

mesmos uma ampla gama de sensações e sentimentos, afetações, atravessamentos, que ao 

docente, aquele que lida com expressões artísticas, se faz essencial nas suas atividades. 
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 TEATRO NA ESCOLA E A BUSCA PELO “ESPAÇO VAZIO” 
Fernando Freitas dos Santos – REME/Campo Grande - MS1 

Grupo de Trabalho em Ensino 

Resumo 
O presente artigo apresenta uma prática teatral realizada no primeiro semestre de 2015 com 
estudantes de faixas etárias que variam dos sete aos doze anos em uma escola de 
Florianópolis, Santa Catarina. Destaca-se que este estudo integra minha pesquisa de mestrado 
que visa traçar aproximações entre alguns dispositivos pedagógicos de Peter Brook e o 
trabalho com a linguagem teatral em contextos educacionais. No entanto, para este artigo, 
focarei apenas na análise e descrição de uma prática intitulada “Fotografias do Vazio”. A 
referida atividade foi realizada já no final do processo de pesquisa de campo que ocorreu ao 
longo de cinco meses e baseia-se principalmente na noção de “espaço vazio” do encenador 
inglês. Dado que tal noção visa instaurar um campo desafiador para o jogo e provocador do 
músculo da imaginação, a prática teatral que aqui será descrita demonstra que é possível fazer 
com que um lugar usual seja observado de maneira extraordinária, pois, ao carregar consigo 
um substrato lúdico é capaz de despertar a sensibilidade do olhar e aguçar a percepção do 
aluno. Para tanto, além do material bibliográfico de Peter Brook (2011, 2000), autores como 
Carmela Soares (2010), Flavio Desgranges (2011), Marcia Pompeo Nogueira (2015), Beatriz 
Angela Viera Cabral (2006), Vigotski (2009), dentre outros, contribuem para o processo de 
análise teórico-crítica da atividade teatral em questão. 
Palavras-chave: prática teatral, contexto educacional, Peter Brook.   

Introdução 

A prática teatral que será descrita ao longo das próximas páginas ocorreu no ano de 

2015 em uma escola localizada em uma região afastada da área metropolitana de 

Florianópolis, Santa Catarina. Atuei como professor de teatro, via Programa Mais Educação2, 

durante cinco meses dentro dessa unidade escolar. As aulas aconteciam uma vez por semana 

com duração de uma hora e quarenta e cinco minutos. Haviam quatro turmas de alunos em 

faixas etárias que variavam dos sete aos doze anos de idade. Os estudantes
 
aprovados com 

                                                 
1 Mestre em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina com área de concentração em Teorias e 
Práticas do Teatro. Especialista em Arte e Educação pelo Instituto São Francisco de Assis. Licenciado em Artes 
Cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados em período de intercâmbio no curso de Artes Escénicas 
da Universidad de Guanajuato. Atualmente atua como professor de teatro na rede municipal de educação de 
Campo Grande/MS, na Escola de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. E-mail: 
nandofreitascg@gmail.com  
2 Regulamentado pela Portaria Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial 7083/2010, o Mais 
Educação visa ampliar a jornada escolar e a organização curricular orientada pela concepção de uma educação 
integral. O Programa é coordenado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação em parceria 
com as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação. Suas atividades situam-se em grandes áreas do 
conhecimento. São elas: “apoio pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e 
artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da 
natureza e educação econômica” (BRASIL, 2011, p. 8). 
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restrição participavam obrigatoriamente das aulas. Também haviam aqueles que 

frequentavam as aulas por vontade própria, ou, então por escolha dos pais que precisavam 

trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos.  

É importante ressaltar que o trabalho com a linguagem teatral desenvolvido com os 

alunos no decorrer dos cincos meses integrou minha pesquisa de campo realizada no período 

de estudo do meu mestrado que visava traçar aproximações entre a prática de Peter Brook 

como diretor teatral e a mediação do professor de teatro em contextos educacionais. 

Evidentemente, é inviável a transposição literal do trabalho do diretor inglês para a escola. 

Meu foco de pesquisa não consistiu em reproduzir a prática de Brook. Interessava-me por 

aspectos pedagógicos presentes em processos conduzidos por Peter Brook, pois me moviam e 

ainda movem, como professor e pesquisador, a pensar o trabalho com a linguagem teatral no 

contexto escolar. 

Importa-me destacar que uma das preocupações de Peter Brook em seu ofício de 

diretor destina-se ao aprimoramento de habilidades técnicas do ator. Isso fica evidente pelas 

constantes abordagens, por ele traçadas, sobre a necessidade de intenso treinamento físico a 

fim de que o ator desenvolva alta qualidade técnica em seus movimentos.  Ele pontua que 

“um corpo destreinado é como um instrumento musical desafinado, em cuja caixa de 

ressonância há uma barulheira confusa e dissonante de ruídos inúteis (...)” (BROOK, 2011, p. 

18). Por isso, considera que o corpo do ator como instrumento de trabalho do fazer teatral 

necessita de constantes treinamentos físicos para atingir uma apurada destreza e capacidade 

técnica.  

Nota-se, então, um nítido contraste entre o objetivo do trabalho que Peter Brook 

desenvolve em relação à finalidade do teatro em contextos educacionais, dado que nestes o 

trabalho não se destina a ter como foco o treinamento e a formação de atores. Contudo, em 

minha pesquisa de mestrado (defendida em 2016), estabeleci aproximações entre esses dois 

universos que, embora tenham objetivos distintos, dialogam com uma mesma linguagem: o 

teatro.  

Alguns dispositivos pedagógicos de trabalho de Peter Brook foram analisados e me 

inspiraram a olhar para o teatro na escola. No entanto, para este artigo, focarei somente em 
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uma das atividades realizadas com os estudantes tendo como aporte teórico a concepção de 

“espaço vazio” de Peter Brook.  

 

Fotografias do Vazio  

Nos encontros realizados com os estudantes sempre buscava delimitar a área do jogo 

com a intenção de ampliar a percepção dos estudantes e intensificar seus olhares. Meu 

objetivo era que eles compreendessem que não se tratava de uma área banal, mas sim de um 

espaço que potencializa a imaginação para ser explorado de maneira lúdica. Além disso, 

utilizando as palavras de Carmela Soares (2010, p. 161), ao enquadrar a área de jogo “o 

espaço deixa de ser percebido como um lugar comum, indiferente, e passa a ser observado 

segundo suas qualidades estéticas, transformando-se agora em signo produtor de uma possível 

teatralidade”.  

 Para que essa teatralidade fosse intensa e acentuada, preferi iniciar os trabalhos dentro 

de um pequeno campo de enquadramento, pois tinha receio, ao delimitar uma grande área de 

jogo, que os alunos ficassem assustados, tímidos e temerosos.  

Meu intuito era que, paulatinamente, os estudantes conquistassem o espaço de jogo 

para a ele dar a arquitetura que a imaginação sugerisse. Diante disso, não obrigava ninguém a 

jogar e isso acarretava para mim o desafio de suscitar o entusiasmo dos alunos para entrar no 

jogo. Como esclarece Peter Brook (2011, p. 4), é desafiador jogar em um “espaço vazio”, pois 

na qualidade de “puro e virgem” está pronto para receber um “fenômeno novo” e uma 

“experiência original”. Penso que, no tocante ao ensino de teatro na escola, o sentido de 

“fenômeno novo” e “experiência original” não diz respeito a preencher o espaço do jogo com 

algo inédito, raro e jamais visto.  

A pressão em busca do novo e do original gera muita racionalização, impede a escuta 

dos impulsos interiores e, com isso, suprime a espontaneidade. Por esse motivo, objetivava 

que os alunos não se autoflagelassem com a expectativa de ineditismo, afinal, baseado em 

Vigotski (2009), não é possível fazer algo puramente inédito. O sentido de “novo” e 

“original”, para o autor bielo-russo, só é possível a partir de uma atividade “combinatória”, ou 

seja, elementos já conhecidos são combinados e reorganizados. Portanto, desejava que os 

alunos ocupassem o “espaço vazio” a partir da reelaboração de algo vivenciado e dos signos 
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assimilados, para aí, então, representar algo novo. A “experiência original” e o “fenômeno 

novo” que julgo coerente para o ensino do teatro na escola implica num processo 

“combinatório” que não bloqueia a imaginação, não nega os impulsos interiores e faz da 

racionalização excessiva uma grande inimiga.  O sentido de “novo” e “original”, nesse caso, 

refere-se ao surgimento da “centelha de vida” que motivada pela espontaneidade é capaz de 

“desinventar” as coisas com “despropósitos”, gerando, assim, uma grande “explosão”.  

Voltando à questão desafiadora que é jogar em um “espaço vazio”, supus que a 

delimitação de um pequeno campo de jogo não intimidaria tanto os alunos. Além disso, via a 

sala de aula como o único lugar favorável para ocorrer as aulas, pois dentro dela era mais 

difícil haver interferências externas. e, assim, eu conseguiria manter o controle para mediar as 

atividades de modo mais eficaz. É exatamente isso. Eu não me enganei quando escrevi 

“manter o controle”, pois mesmo que de forma inconsciente, era isso o que eu queria. Ás 

vezes até tinha vontade de sair da sala de aula para fazer do pátio da escola um espaço de 

jogo. Contudo, o receio das coisas fugirem do meu alcance, o medo do imprevisível e a visão 

empobrecida e ingênua de que o “espaço vazio” somente poderia ser uma área de jogo sem 

qualquer coisa dentro dela (como por exemplo árvores, cadeiras sucateadas, dentre outros 

objetos) me faziam permanecer na sala de aula para desenvolver as atividades.  

O mais curioso é que ao refletir sobre a minha prática e ao notar o meu medo pelo 

imprevisível, percebo que o que eu mais desejava ensinar para os alunos era o que eu mais 

precisava aprender. Como bem assinala Carmela Soares (2010, p.110), era importante que eu 

agisse como um “professor-jogador” e, para tal, era imprescindível perceber que na relação 

pedagógica “(...) o que vale é o presente, as circunstâncias que se manifestam e a 

possibilidade de transformar os estímulos que surgem no decorrer da aula em situação de 

jogo”. Entretanto, do alto do meu púlpito, não me colocava como “professor-jogador”, pois 

tinha dificuldade de me abrir para o acaso e também tinha medo de não saber lidar com os 

acontecimentos inesperados. Mal sabia que, provavelmente estava perdendo inúmeras 

situações de jogo. Por isso, identifico que eu era um dos que mais precisava desenvolver a 

capacidade de jogo. Percebo também que podia ter me arriscado mais e ter saído da minha 

“concha mecânica”.  
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Faço esses apontamentos porque certo dia, na penúltima semana da pesquisa de 

campo, resolvi me arriscar. Decidi experienciar junto com os alunos outra configuração de 

“vazio”. Elaborei uma aula inspirada numa atividade teatral que foi coordenada pela 

professora Dra. Marcia Pompeo Nogueira a partir da proposta estética e educacional do grupo 

de teatro Ventoforte. Vou, agora, explicar brevemente os encaminhamentos dessa atividade 

que está descrita, e foi onde eu tive acesso, em um dos capítulos do livro Ventoforte no teatro 

em comunidades (2015) cuja autoria é de Marcia Pompeo Nogueira.  

A atividade ocorreu na escola pública do Canto da Lagoa, bairro de Florianópolis/SC, 

com um grupo aproximadamente de quinze estudantes com idades entre 8 e 12 anos. Para 

discutir as transformações que vinham ocorrendo na comunidade, a prática realizada consistiu 

em explorar os “caminhos de ontem e os caminhos de hoje do Canto da Lagoa”. Máquinas 

fotográficas de papelão foram construídas para “fotografar” uma estrada que, localizada em 

frente à escola, cruzava um morro íngreme. A estrada foi escolhida pelos alunos como o lugar 

que melhor representava o “caminho de hoje” da comunidade. Ela apresentava as seguintes 

características: 

 
De longe se identificava esta estrada como uma ferida marrom nos morros verdes da 
Lagoa. Os terrenos em torno desta estrada estavam sendo loteados. A polêmica em 
torno desta estrada estava mobilizando setores desta comunidade: interesses 
especuladores estavam sendo denunciados por ecologistas da comunidade. A 
estrada, que era absolutamente irregular, foi aberta por máquinas que, derrubando 
árvores centenárias, invadiam uma área de preservação. (NOGUEIRA, GOMES, 
2015, p. 42-3).  

 

 Segundo o relato de Marcia Pompeo Nogueira e Andrea Gomes (2015, p. 43), “depois 

de construir as ‘máquinas fotográficas’ de papelão, todas muito enfeitadas, saímos com o 

grupo todo da escola para fotografar a estrada irregular. Tudo era fotografado”. Para as 

pesquisadoras, o trabalho a partir das “fotografias” das máquinas feitas artesanalmente pelas 

crianças permitiria uma observação intensificada de alguns detalhes que passam 

despercebidos no cotidiano e, ainda, possibilitaria um olhar para o presente e o passado da 

comunidade.  

 Após o percurso pela estrada do Canto da Lagoa o grupo voltou para escola e lá as 

fotos foram reveladas, ou seja, foram materializadas em desenhos. A sequência dessa 
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atividade consistiu em entrevistas com um ambientalista para discutir acerca da estrada 

irregular que havia sido fotografada e dias depois em um novo passeio pelo Canto da Lagoa, 

mas dessa vez para identificar e “fotografar” aspectos do passado da comunidade, 

caracterizado pelo grupo como “caminhos de ontem”. As fotos foram “reveladas” e, 

diferentemente da primeira vez, algumas delas foram ampliadas em um papel e coloridas com 

tinta. A atividade resultou na elaboração de improvisações teatrais que, a partir das fotos, 

focalizaram “o Canto de ontem e o Canto de hoje” (NOGUEIRA, GOMES, 2015).  

 Pois então, essa foi a atividade que quando li me inspirou a pensar o “espaço vazio” 

sob uma outra dimensão e me encorajou para, junto com os alunos, prová-la. Para tanto, 

elaborei uma aula que intitulei de “fotografias do vazio”. Nela os estudantes teriam que 

construir suas máquinas fotográficas e posteriormente seriam divididos em trios. Cada trio 

escolheria algum lugar da escola para nele trazer uma nova dimensão espacial. Faríamos, 

portanto, um passeio pelos diversos locais da escola, e os trios, como guias, teriam que 

conduzir o grupo que, com suas máquinas fotográficas, registraria o que lhe despertasse a 

atenção e parecesse conveniente. A regra era que ao menos uma foto fosse tirada para que no 

final do passeio pudéssemos revelá-la por meio de uma folha A4, lápis de colorir e giz de 

cera. Esses materiais seriam aliados a um elemento primordial: a imaginação em exercício.  

 Quando cheguei na sala de aula expliquei aos alunos como seria a atividade daquele 

dia. Disse a eles que faríamos um passeio por vários lugares, mas antes era preciso fazer 

máquinas fotográficas. Prontamente e com bastante empolgação, em todas as turmas, eles 

começaram a fazê-las.             

 Quando as máquinas ficaram prontas dei um tempo para que os guias escolhessem um 

local da escola e decidissem a configuração e a forma que ele ganharia. Deixei claro, desde o 

início, que em cada passeio eu e todo o restante do grupo seríamos visitantes. Portanto, era de 

responsabilidade dos guias a organização das pessoas e a explicação das regras de 

funcionamento do lugar em visitação. Antes de sair da sala de aula já deixei estabelecida a 

ordem dos guias e, assim, a cada término da exploração de um local, os novos guias teriam 

que assumir o comando da expedição.  

 Desde a saída da sala já fiquei bastante impressionado com o envolvimento e a 

animação dos alunos de todas as turmas com a atividade. Os visitantes, atentos e curiosos para 
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saber o lugar que conheceriam, ficavam à espreita com suas máquinas para que nenhuma 

imagem fosse perdida. Já os guias, conscientes de suas responsabilidades, explicavam 

cuidadosamente as indicações do lugar que seria por todos conhecido.  

 Em uma das turmas, por exemplo, o engajamento dos estudantes foi algo 

surpreendente. A turma era sempre muito barulhenta e agitada, mas desde o momento em que 

a expedição foi iniciada, a concentração e o comprometimento dos alunos pela atividade foi 

admirável. Os primeiros guias nos levaram para a quadra de areia. Antes de nela entrar, eles 

explicaram que se tratava de um zoológico e que era preciso falar baixo para não assustar os 

animais. O grupo de visitantes, em fila, ouvia atentamente as explicações dos guias. O que 

mais me impressionava era vê-los ressignificando os objetos que lá estavam em animais do 

zoológico: postes se transformaram em girafas, o chinelo de um dos guias se converteu em 

um filhote de tucano e a rede de vôlei na jaula dos leões.  

 Na sequência, os novos guias decidiram nos levar para o campo de futebol da escola 

que na verdade se tratava de um terreno cheio de armadilhas. Ali pudemos vivenciar uma 

grande aventura: atravessamos ponte móvel sobre um abismo, escalamos montanhas, 

mergulhamos nas profundezas do mar e percorremos um pântano cheio de crocodilos.  

              FIG. 1.   Travessia da “ponte móvel”. 

 
Fonte: O autor 

2950



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

 
 Eu, no papel de visitante, jogava junto com os alunos e buscava seguir 

minuciosamente as recomendações dos guias. Pude perceber em certos momentos que os 

estudantes me olhavam incrédulos, pois pensavam que eu me recusaria a acompanhá-los em 

determinados obstáculos. Quando passei embaixo de “arames farpados”, e para isso rastejei 

pelo chão, eles se divertiram muito e falaram uns para os outros: “Olha o professor! Ele 

também está fazendo”.  

 Notei que minha presença no jogo estimulava ainda mais os estudantes. Nesse aspecto, 

conforme afirma Flávio Desgranges (2011, p. 98), quando o professor, vez ou outra, participa 

do jogo “uma relação diferente se estabelece, pois desmistifica a figura do coordenador no 

grupo, aproximando-o dos demais integrantes, que se sentem mais à vontade para jogar” 

(DESGRANGES, 2011, p.98).  

 Compreendo o espanto dos alunos ao me verem participando do jogo, pois até o 

presente momento eu somente os observava. Assim como Peter Brook (2000) aponta a 

importância do diretor deixar sua tribuna para arriscar-se nos exercícios junto com os atores, 

percebi naquele instante o valor de uma postura, por parte do professor, que parece ser 

irrelevante, mas que na verdade é de extrema significância. É significante para que a relação 

professor-aluno seja intensificada. É significante para estimular a turma a jogar.  É 

significante porque implica em um ato ético, afinal, se desejo que os alunos se lancem no 

campo do jogo, por que eu, professor, me distancio e me nego a ele?  

É importante salientar que a entrada do professor no jogo não é para mostrar ao aluno 

o que e como fazer, ao contrário disso, como mencionado acima, é para fortalecer a relação 

com todos da turma, estimulá-los a participar da atividade e desmistificar a imagem do 

professor que sempre ensina do alto de seu púlpito.  

Já em uma outra turma, a partir do enquadramento dos arredores da escola como área 

de jogo, conhecemos um museu repleto de coisas exóticas. Graças à ação de “desinventar” um 

poste de luz, vimos um dinossauro empalhado. Além dele havia também um ovo de baleia 

voadora. 

Ainda durante o passeio com essa turma, o olhar extraordinário para uma árvore nos 

ajudou a conhecer a estrutura de um foguete. Foram vários os detalhes apresentados pelos 
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guias. Já nós, os visitantes, fazíamos inúmeras perguntas sobre a base espacial, o método de 

construção do foguete e o planeta que ele estava destinado a aterrissar.             

No decorrer do passeio, lá estava eu com a câmera de papel que havia construído em 

uma das mãos para que com a outra pudesse fazer uso do celular para fotografar toda a 

movimentação dos alunos. Porém, em um determinado momento, um deles me alertou que 

somente a câmera que havia feito com eles na sala de aula era capaz de fotografar o que 

estávamos imaginando. Perplexo e encantado com o posicionamento do aluno ao questionar 

minha postura, guardei imediatamente o celular. 

Naquele instante ele me fez notar que ao fazer uso da câmera do celular eu até 

conseguiria anexar nessa pesquisa imagens como a dos garotos em cima da árvore, do 

estudante com um pedaço de concreto na mão e da menina caminhando pela linha do campo 

de futebol. No entanto, a câmera do celular jamais conseguira captar a imagem dos 

astronautas dentro do foguete, do guia com o ovo da baleia voadora nas mãos e da travessia 

da garota pela ponte móvel. Aprendi, portanto, que embora o celular tenha inúmeras funções 

de captura de imagem, ele ainda não é capaz de registrar “despropósitos”.  

Além desse aprendizado, passei também a compreender que a noção de “espaço 

vazio” não diz respeito somente a uma área de jogo sem absolutamente nada em seu interior. 

Aprendi que é possível olhar para o campo de futebol, para quadra de areia e para os arredores 

da escola como um “espaço vazio”. Nele, diferentes cores, volumes e dimensões podem vir à 

tona. Contudo, isso só acontece quando o “músculo da imaginação” é colocado em exercício.  

Ainda interessa-me sinalar outro aprendizado que, movido pela atividade “fotografias 

do vazio”, pude ter com uma das turmas.  Durante o nosso passeio conhecemos lugares como: 

lago congelado para patinar, prisão de extraterrestes, loja de brinquedos e circo com criaturas 

estranhas.  

Quando estávamos no circo, conforme nos mostra abaixo algumas imagens reveladas 

pelos alunos, nos foram apresentados macacos falantes, aranhas venenosas e até mesmo um 

monstrengo de dois braços e duas pernas.  
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                                           Fig. 2. Fotos reveladas pelos alunos. 

 
Fonte: O autor 

 
Fiquei maravilhado pela força da imaginação dos alunos e também pelo engajamento 

deles no jogo. Até que, repentinamente, um dos guias, bastante animado, grita: “É hora do 

lanche!”. Seu aviso foi prontamente escutado por todos que saíram correndo, exceto eu, que 

fiquei ali por alguns segundos, decepcionado ao perceber que os estudantes estavam mais 

preocupados com a hora do intervalo do que com a atividade em si. Entretanto, após minha 

inércia de breves segundos, olhei para o relógio e vi que ainda faltavam cerca de 25 minutos 

para a hora do lanche. Naquele momento fiquei bastante irritado e fui ao encontro deles para 

ordenar que fossem imediatamente para a sala de aula. Enquanto caminhava já pensava no 

sermão para adverti-los. 

Contudo, no caminho para a sala de aula, vi que os alunos, ao invés de terem ido para 

o local onde é servido o lanche, encontravam-se no pátio da escola.  Organizados pelos guias 

do circo, estavam todos segurando folhas de árvores. O guia ao me ver, pediu para que eu 

fosse ao final da fila e, com duas folhas de árvore em mãos, perguntou: “Você prefere 

sanduíche de presunto ou de frango?”. 

Não consigo expressar com palavras o que senti naquele momento. Encostado na 

parede, ao final da fila, uma forte lembrança me veio à revelia. Visualizei a imagem de uma 
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professora que tive nos anos iniciais da escola. Tinha medo dela que era sempre muito áspera 

e ríspida. Certa vez, com dificuldade de resolver uma operação matemática que jamais me 

esqueço (10+6=?), ela me disse aos gritos: “Você vai permanecer aqui dentro da sala de aula 

até o final do ano se não conseguir resolver essa continha que até mesmo meu neto é capaz de 

solucionar”. Via meus amigos, após terem encontrado o resultado da conta, saírem da sala 

para brincar.  Já eu, anestesiado pelo pavor de ficar o resto da minha vida com aquela “bruxa” 

dentro da sala de aula, era incapaz de pensar e de resolver qualquer tipo de problema.  

A professora fazia com que não tivesse a menor vontade de ir para a escola. Por várias 

vezes, ao perceber que a hora de ir para o colégio se aproximava, começava a chorar. Minha 

mãe sempre me perguntava o motivo, mas eu não conseguia responde-la, apenas chorava. 

Para tentar não ir à escola, me delongava no banho, demorava para me arrumar e caminhava 

bem devagar. Era pavoroso saber que passaria toda a tarde com aquela mulher.  

Portanto, quando todas essas imagens explodiram em minha mente, olhei para os 

alunos que, entusiasmados, comiam seus sanduíches, e disse a mim mesmo que não poderia 

ter as mesmas atitudes que essa minha professora. Passado, presente e futuro coexistiram 

naquele momento. A figura daquela mulher insensível me fez perceber que talvez estivesse 

reproduzindo o seu comportamento e, naquele instante, lançou meu olhar para o futuro 

projetando a imagem de um professor que eu não desejava ser. Compreendi o sentido da 

palavra “experiência” que, como bem destaca Bondía (2002), é algo que nos toca e nos afeta.  

No final da aula cada aluno escolheu uma imagem para artesanalmente ser revelada. 

No encontro seguinte fizemos uma exposição das fotos e em nossa avaliação, baseados nas 

improvisações da referida atividade, discutimos sobre dois elementos da linguagem teatral: o 

espaço cênico e o personagem. 

 

Considerações Finais  

Ao analisar os encaminhamentos da atividade “fotografias do vazio” verifico 

aproximações com o Drama. Esse método de ensino, conforme explica a professora Dra. 

Beatriz Ângela Vieira Cabral (2006, p.11) “é uma atividade criativa em grupo, na qual os 

participantes se comportam como se estivessem em outra situação ou lugar, sendo eles 

próprios ou outras pessoas”. Ainda que a aula não tenha sido elaborada como um processo de 
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Drama é possível nela identificar características semelhantes a esse método de ensino, tais 

como a de assumir papéis (ora como guia, outrora como visitante) e a de mergulhar em um 

universo ficcional. 

A partir da aula “fotografias do vazio” pude perceber nos alunos um jogar espontâneo 

e uma escuta apurada. Constatei, também, que a minha escuta precisava ser desenvolvida, 

afinal, conforme relatei acima, somente eu não fui capaz de escutar, durante o jogo com uma 

das turmas, o aviso do guia sobre o momento do lanche. Esse foi mais um aprendizado que 

eles me possibilitaram durante o tempo que passamos juntos.  

Importa-me ainda destacar que a noção de “espaço vazio” na prática teatral realizada 

atuou como um forte impulsor do “músculo da imaginação” de modo a contribuir para que no 

enquadramento de espaços de jogo fosse projetados diferentes imagens advindas do 

imaginário. Foi por meio da noção de “espaço vazio” que foi possível visitar museus, 

zoológicos e estação espacial.  Isso implica em dizer que a ideia de “espaço vazio” possibilita 

que um lugar usual seja observado de maneira extraordinária, pois, ao carregar consigo um 

substrato lúdico, desperta a sensibilidade do olhar e aguça a percepção. Por isso, conforme 

destaca Carmela Soares (2010), é preciso encorajar os alunos a explorarem esse espaço como 

campo de experimentação a fim de “(...) tomar posse dele, torná-lo expressivo, descobrindo-se 

a si próprios como centro deste espaço singular através do qual a vida ganha significação” 

(SOARES, 2010, p. 131).  

Desse modo, a noção de “espaço vazio” viabiliza um campo de jogo que se baseia no 

que Peter Brook (2011) chama de momento presente. Isso significa que, instaurado no 

instante único do aqui-agora, o sujeito precisa estar aberto e com a escuta aguçada para as 

circunstâncias que cada momento exige.  
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TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NO ENSINO DE ARTE: DIÁLOGOS DE 
SABERES CULTURAIS ENTRE A COMUNIDADE E A ESCOLA   

Aline Sesti Cerutti1- UFMS 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

Resumo 
O artigo apresenta análises e resultados parciais. Constituiu-se a partir da pesquisa-ação, desenvolvida 
com as contribuições das reflexões estéticas artísticas e culturais promovidas nos encontros com os 
professores de arte no Grupo de Estudos do Polo Arte na Escola/UFMS, no III Encontro Regional de 
Arte Educadores/MS e na disciplina de Estágio Obrigatório do Curso de Artes Visuais – UFMS. O 
estudo propõe reflexões sobre a importância de acessar os saberes e manifestações culturais 
produzidos pelas comunidades no entorno das escolas, consideradas territórios educativos relevantes 
para o reconhecimento da diversidade cultural brasileira. O foco da investigação permeia a temática 
sobre a história e cultura africana e afro-brasileira proposta pela Lei Nº 11645, fortalecida pela Lei Nº 
12.519/2011, que propõe a celebração nas escolas da data comemorativa “Dia Nacional de Zumbi e 
da Consciência Negra”. Em Mato Grosso do Sul/MS, as identidades negras são fortalecidas através da 
história e memória de seus descendentes, como por exemplo, na Comunidade Quilombola Tia Eva, 
que realiza anualmente a Festa de São Benedito. No local, outros aspectos podem compor o cenário 
para o estudo sobre o patrimônio cultural, como a igrejinha pertencente à Comunidade. A abordagem 
dos saberes da Comunidade sobre as identidades afro-brasileiras no ensino de arte podem propiciar 
diálogos críticos sobre cultura, tradição, história e memória, patrimônio cultural e as identidades. Os 
diálogos educativos, artísticos e culturais são fundamentados por autores, dentre eles podemos citar: 
Canclini (1989), Munanga (2015), Abreu (2003), Freire (2002), Barbosa (1998) e Martins (1988).    
Palavras-chave: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Comunidade Quilombola Tia Eva. 
Identidades afro-brasileiras.  

Introdução 

Na escola, a obrigatoriedade com a temática da história e cultura africana e afro - 

brasileira e indígena foi introduzida pela Lei N0 11.645/2008 e reforçada pela Lei Nº 

12.519/2011 que celebra a data comemorativa no dia 20 de Novembro, o “Dia Nacional de 

Zumbi e da Consciência Negra”, propõe para o ensino de arte o trato sobre o tema.  

Atentar-se para a desconstrução e ressignificação das datas comemorativas é uma 

necessidade pertinente a novos contextos expressos na atualidade. Com relação a datas 

históricas, Abreu (2003) diz que, se antes, celebrava-se o “dia da abolição da escravatura” e a 

princesa Izabel era a heroína na libertação dos negros, hoje em dia, “Zumbi dos Palmares”, é 

o personagem da história, símbolo da luta tanto da resistência dos negros escravizados no 

Brasil, quanto da luta dos direitos dos afro-brasileiros na contemporaneidade. 

                                                 
1 Mestre em História pela UFGD. Graduação em Ed. Artística - UFMS. Professora adjunta nos cursos de Artes 
Visuais Licenciatura e Artes Visuais Bacharelado da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação- FAALC da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Membro do grupo Núcleo de Investigação de 
Fenomenologia em Artes – NINFA/UFMS. E-mail: profcerutti@yahoo.com.br. 
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No olhar mais abrangente para o entorno escolar, percebemos nas comunidades 

territórios educativos constituídos de saberes, histórias e memórias traduzidas nas produções 

simbólicas culturais presentificadas pelos seus moradores, muitas destas manifestações sendo 

consideradas patrimônios culturais, como por exemplo, as festas populares tradicionalmente 

realizadas nas regiões brasileiras.  

Na pesquisa – ação na Comunidade Quilombola Tia Eva, tivemos acesso às histórias e 

memórias sobre sua fundadora Tia Eva, contadas pelos seus descendentes. Vivenciamos a 

Festa de São Benedito e essas, aproximações culturais nos propiciaram reflexões sobre a 

formação das identidades negras em MS.  Nesta etapa do desenvolvimento dos estudos e, a 

partir das informações coletadas, consideramos as indagações para a elaboração do artigo:  

- O professor de arte na escola tem proposto atividades reflexivas e críticas para a 

aprendizagem sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, utilizando-se para tal a data 

comemorativa “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”? 

- É possível propor reflexões críticas sobre a história e cultura africana e afro-brasileira 

no ensino de arte  acessando os saberes dos territórios educativos no entorno da escola, como 

neste caso, a Comunidade Quilombola Tia Eva/MS?   

As análises e reflexões sobre o tema se constituem em resultados parciais, foram 

obtidos a partir de fontes extraídas do projeto de pesquisa2, nos relatos e diálogos promovidos 

com os professores participantes do Grupo de Estudo3 do Polo Arte na Escola- UFMS e do III 

Encontro de Arte Educação em MS4. Os relatos dos acadêmicos na disciplina de Estágio 

Supervisionado5 no Curso de Artes Visuais- UFMS contribuíram para as reflexões. 

 
1. Celebrando o “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”: fazeres e narrativas 

em Arte 

                                                 
2 Projeto Institucional- Fomento Interno Edital n0 20. Intitulado: Diálogos entre a arte e a cultura: iniciação no 
espaço Educativo Formal e Não Formal. (2014-2016) UFMS/PROPP. Coordenadora Aline Sesti Cerutti.  
3Projeto de Extensão: “Grupo de Estudos Diálogos Culturais e Visuais no Ensino de Arte” PREAE/UFMS (ano 
de 2016/2017). Promovido pelo Polo Arte UFMS/Instituto Arte na Escola. Participam os professores das escolas 
públicas de Campo Grande/MS. Com a parceria da escola ETI Ana Lúcia de Oliveira Batista.  
4 III Encontro Regional de Arte Educadores, no 18a edição do Festival de Inverno de Bonito/MS nos dias 27 a 30 
de julho de 2017. Roda de Conversa com Aline S. Cerutti (MS), Clarissa Suzuki (SP) e Caciano Lima. Mediação 
Vera Penzo (MS) com os professores das escolas públicas. 
5 Estágio Supervisionado II (60ao 90ano) do Curso de Artes Visuais/FAALC/UFMS em 2016. Consistiu em 
20h/a de observação, vivência e coleta de dados.  

2958



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

       Hoje em dia as datas comemorativas são tratadas de forma bem diversificadas nas 

escolas. Há as que optam por este trabalho, outras que buscam alternativas e ainda as que 

baniram as datas de seus afazeres. Os relatos dos professores de Arte são reflexões 

importantes, enquanto sujeitos ativos de suas práticas e pensamentos em um contexto de vida, 

que envolveram suas experiências individuais e coletivas na escola.  

A princípio, as narrativas dos professores do grupo de estudos sobre as datas 

consideram estas um problema, por serem na sua maioria impostas pela gestão escolar, e 

como não são previstas no Referencial Curricular e nem no planejamento das aulas 

interrompem o desenvolvimento dos conteúdos. No entanto, descrevem um espaço de 

negociação na escola com relação à Festa Junina, considerada uma festa cultural e como tal, 

todos os saberes estariam envolvidos, inclusive os da comunidade, que é partícipe, neste 

momento de celebrar com os outros. Importante para a exposição dos projetos artísticos de 

artes visuais, teatro, música e outros, desenvolvidos com os alunos nas aulas, relacionados aos 

conhecimentos em arte. 

Em outras narrativas percebe-se que há escolas em busca do questionamento ou que 

tentam revisitar o trabalho com as datas comemorativas. E, assim, não celebram as datas que 

estimulem e legitimem o consumismo, principalmente as afetivas ou familiares, como por 

exemplo, “o Dia dos Pais”, compreendendo que as famílias possuem outras configurações.  

Não abordam na escola as datas com temáticas históricas ou as que dizem respeito a culturas 

específicas, como dos povos indígenas e outras etnias, pois são temas que devem permear o 

conhecimento curricular, não devendo ser tratados de forma pouca crítica e superficial nas 

suas datas, pois reproduzem estereótipos sobre essas culturas sem propor discussões a respeito 

de sujeitos historicamente excluídos de direitos na sociedade brasileira.   

A celebração do “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra” foi observada nas 

escolas públicas em novembro de 2016, pelos acadêmicos no Estágio Supervisionado, 

demonstrando a grande mobilização dos professores de arte6 para com o tema proposto.  

Percebe-se que, em algumas escolas nas aulas de arte, o tema proposto as reflexões da história 

e cultura afro-brasileira é abordado pontualmente nesta data e de muitas formas. No entanto, 

                                                 
6 Dos 17 professores de Arte observados no estágio, oito deles realizaram atividades artísticas relacionadas ao 
“Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”.  
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através das narrativas dos estagiários, alguns problemas ainda aparecem no ensino de arte, 

reproduzindo velhas práticas que reduzem o fazer artístico a modelos estereotipados, 

reforçando preconceitos, sem promover diálogos estéticos, artísticos e culturais no ensino de 

arte. Algumas propostas com as linguagens da arte envolviam as cópias de modelos 

estereotipados, causando muitos problemas, e neste sentido Vianna (2012) diz que:  
Os desenhos estereotipados empobrecem a percepção e a imaginação da criança, 
inibem sua necessidade expressiva; embotam seus processos mentais, não permitem 
que desenvolvam naturalmente suas potencialidades. Estereotipar quer dizer então, 
simplificar, esquematizar, reduzir à expressão mais simples. Para compreender 
melhor esses aspectos negativos, basta dar um rápido passeio pelos eventos do 
calendário. Comemorar datas festivas, cívicas, folclóricas ou religiosas, é, em muitas 
escolas, o fio condutor do trabalho pedagógico, especialmente nas infantis.  
  

A prática de oferecer cópias de um modelo empobrecido e estereotipado para as 

crianças provocará problemas no desenvolvimento das potencialidades e da expressão. O 

estereótipo está além do modelo impresso no papel, trás no seu bojo representações 

preconcebidas sobre as relações socioculturais. Como por exemplo, o modelo de “mulher”, de 

“família”, de “índio”, por serem descontextualizados da realidade. Reproduzem ideias e 

valores que reforçam discursos consumistas preconceituosos e nada contribuem para a 

compreensão do mundo, da sociedade e dos sujeitos históricos que se pretende com o ensino. 

Nas narrativas dos acadêmicos, outras atividades em Arte relacionadas foram propostas como, 

por exemplo, a produção de “máscaras africanas7”. Neste sentido, é preciso refletir: 

- O fazer nas aulas de arte possibilitou a aprendizagem de conhecimentos artísticos?  

- Foi possível contextualizar, estabelecendo as relações com o contexto da produção, 

possibilitando o acesso às significações sobre as “máscaras africanas”, considerando espaço, 

tempo e povo que fez a obra?  

-Proporcionou reflexões críticas sobre a história e cultura afro-brasileira, e o 

fortalecimento das identidades negras na formação da diversidade cultural brasileira?  

Para reflexão e compreensão da cultura referente às questões sobre a identidade afro-

brasileira é preciso contextualizar a temática e, para tanto, concordamos com Serrano (2008, 

p.16) quando diz ser necessária a “interconexão de diversas disciplinas e de campos de 
                                                 
7 Como exemplo da arte africana tradicional, as máscaras de marfim “Geledes” (séc. XVI –Nigéria, Edo - Corte 
de Benin). A máscara transforma o corpo, encarna e capta a força vital que escapa do ser no momento da morte e 
protege quem a carrega. A energia captada na máscara é controlada e redistribuída em benefício da coletividade.  
(SERRANO, 2010). 
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conhecimentos. Ao lado da História, a contribuição da geografia, da sociologia, da ciência 

política e da antropologia”.  Estes estudos não se remetem mais à questão biológica ou racial, 

mas sim à uma questão cultural, para lhes dar voz e visibilidade do passado ao presente.  

  Outra proposta observada no ensino de arte nos estágios foi a da produção de “releitura 

da obra do artista Mestre Didi8”, neste sentido, percebe-se que as releituras se tornaram bem 

corriqueiras no fazer artístico, e muitas vezes reduzidas às cópias de um modelo que, neste 

caso, são as obras de arte.  Barbosa (1998, p. 40) chama atenção dos professores de arte 

quanto ao uso constante das releituras no ensino de arte: 
Uma releitura divergente e/ou subjetivada amplia o universo da alteridade visual e 
exercita o processo de edição de imagens com o qual nossa cognição visual 
naturalmente trabalha. Mas releitura como procedimento constante transforma o 
fazer artístico em mero exercício escolar. Artistas se utilizam de procedimentos 
muito variados em suas pesquisas visuais. A mesma diversidade de estímulos se 
deve exigir do professor de arte. Para falar a verdade, a insistência na releitura me 
provoca o medo da cópia pela cópia.  

 
Observamos a preocupação expressa pela autora com relação a esse fazer. É preciso 

compreender a releitura proposta pelos professores de arte sobre a obra de Mestre Didi, 

situada no campo da produção. A compreensão do objeto em estudo, a obra do artista, 

envolve questões artísticas, estéticas e culturais no campo da leitura e da contextualização, é 

necessária, portanto, uma ação crítica reflexiva com os alunos mediada pelo professor de arte. 

A Proposta Triangular (BARBOSA, 1998, p.38) tem sido apontada pelos professores de arte 

como uma das formas de pensar as imagens, neste caso é uma reprodução da obra de arte:   
A Proposta Triangular designa ações como componentes curriculares: o fazer, a 
leitura e a contextualização. Na época do Museu de Arte Contemporânea, esta 
contextualização era prioritariamente histórica, dada a natureza da instituição 
museu. (...) Em vez de designar como história da arte um dos componentes da 
aprendizagem da arte, ampliamos o espectro da experiência nomeando-a 
contextualização, a qual pode ser histórica, social, psicológica, antropológica, 
geográfica, ecológica, biológica etc., associando-se o pensamento não apenas a uma 
disciplina, mas a um vasto conjunto de saberes disciplinares ou não.  
 

Assim, para a compreensão da obra de Mestre Didi, que é uma arte ritual, devemos 

propor diálogos artísticos estéticos e culturais. Aspectos sobre o Candomblé permeiam as 

reflexões sobre a construção da obra de arte. Como podemos observar na seleção da 
                                                 
8Deoscóredes Maximiliano dos Santos (1917-2013), o artista Mestre Didi. Sua produção se mistura à sua vida 
religiosa de adoração aos ancestrais, unindo artista e sacerdote de modo indissociável. Mestre Didi é sumo 
sacerdote do culto aos ancestrais Egungun. Suas esculturas refletem estas manifestações.  É um representante da 
cultura afro-brasileira. Catálogo Mestre Didi, arte ritual. INSTITUTO ARTE NA ESCOLA, 2006.  
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materialidade orgânica (contas, búzios, palhas, nervuras de palmeiras e couro), e a 

formatividade explorando as cores do preto, do vermelho e do azul e as construções 

explorando as linearidades, que representam as curvas femininas e as formas masculinas, 

referentes aos orixás, traduzem cargas simbólicas do universo religioso afro-brasileiro. Ao 

tratar destas questões na obra estamos promovendo o respeito sobre a diversidade cultural.  

Mesmo percebendo estas relações culturais na obra, algumas vezes o professor omite 

informações referentes ao seu contexto como, neste caso, o tema sobre o candomblé, 

justificando no discurso garantir a laicidade dos espaços públicos e a ausência da supremacia 

de um credo sobre o outro, respeitando a liberdade de convicção religiosa (inciso VI do artigo 

50 da Constituição de 1988). Há que se compreender que as obras artísticas e outras 

manifestações culturais tratadas no ensino de arte podem apresentar significados nos 

domínios do campo religioso amalgamados com os aspectos socioculturais, o que ressalta a 

importância das reflexões realizadas de forma crítica na escola.  

As obras de arte e outras produções simbólicas são referenciais carregados de 

informações sobre aspectos que compõem o patrimônio cultural brasileiro, e é importante que 

elas se tornem presentes nas reflexões culturais no ensino de arte.  

O patrimônio cultural sul-mato-grossense é formado por um caleidoscópio intercultural, 

marca da diversidade ambiental e humana, constituído pela presença de povos indígenas de 

diferentes etnias, pelo convívio com os paraguaios e os bolivianos através da proximidade 

fronteiriça, pela contribuição sociocultural da migração de pessoas de diferentes regiões 

brasileiras e dos imigrantes de diferentes nações para a região, resultando assim, num 

caldeirão cultural. A cultura é importante campo de produção simbólica, onde os sujeitos 

sociais instituem as “práticas e os valores, (...) o sentido da linha do tempo (passado, presente 

e futuro), os valores instauram a ideia de lei, do permitido e do proibido, determinam o 

sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano”. (CHAUÍ, 2008, P.57).   

Ao tratar sobre a cultura regional em MS, percebe-se nas discussões com os professores 

de arte a preocupação com o tema e nesse sentido alguns aspectos socioculturais são 

privilegiados em detrimento de outros. Considerando a diversidade cultural, uma das 

alternativas seria começar as investigações a partir dos  pertencimentos socioculturais dos 

próprios alunos nas escolas, pelas suas narrativas de vida. Conhecer e dar visibilidade aos 
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territórios educativos, saberes que podem ser acessados nas comunidades da quais estes 

partilham sua cultura e formam suas identidades.   

 

2. Territórios Educativos na Comunidade Quilombola Tia Eva: reflexões sobre a 
história e cultura afro-brasileira no ensino de arte na escola 

 
Paulo Freire (2011, p. 25) afirma que “há uma natureza testemunhal nos espaços tão 

lamentavelmente relegados das escolas”. O intercâmbio entre a escola e a comunidade 

favorece o reconhecimento dos sujeitos da comunidade como partícipes da ação educativa e 

aos educandos amplia a possibilidade do reconhecimento de suas identidades culturais através 

do acesso aos “saberes socialmente construídos na prática comunitária”. São símbolos, 

personagens e histórias, narrativas do lugar que podem ser aproveitados no currículo. 

Entrecruzamentos cheios de significações que possibilitam ampliar “a compreensão do que é 

educação e do que é aprender” (FREIRE, 2011, p. 16).  

Através do conhecimento acessado na Comunidade Quilombola Tia Eva em Campo 

Grande/MS, através da história e memórias contadas pelos descendentes de Tia Eva9, é 

possível reconhecer a importância das identidades afro-brasileiras na construção da história e 

cultura regional. A formação das irmandades através do “batismo de fronteira”, considerando 

que não possuíam relações consanguíneas, faz parte das “memórias do cativeiro” contadas 

pelos descendentes, o que “possibilitou conectá-los com o passado escravista”. A 

transformação de humanos livres em escravos fez com que estes tivessem suas identidades 

culturais roubadas e transformadas pela violência da escravidão. Em Campo Grande/MS, as 

irmandades formaram as comunidades negras de Furnas de Dionísio, Furnas da Boa Sorte, 

Chácara do Buriti, e Tia Eva/São Benedito. (SANTOS, 2010, p. 255). 
                                                 
9 Eva Maria de Jesus (1848, Jatei, Goiás – 1926, Campo Grande, MS). A história/memória contada pelos seus 
descendentes se inicia em 1848, com o nascimento da escrava Eva, na Fazenda Ariranha, de Antonio Vilela, em 
Goiás. Como escrava, era cozinheira, fazia doces. Sofria muito ao presenciar a tortura dos escravos na fazenda 
dos Vilelas, fez a promessa a São Benedito, que se o Santo a ajudasse a vir para o MT, ela ia arrumar um lugar 
para criar só pessoas da cor dela, sem serem escravos.  Com o dom de benzer, ficou conhecida como Tia Eva, e 
ganhou recursos para sua viagem, e em 1904, aos 41 anos, com suas três filhas, um genro e o companheiro Adão 
juntou-se a um grupo de ex-escravos e migrou para o MT. A viagem em carro de boi durou meses, fizeram roças 
para sobreviver ao longo do caminho. Na fronteira de Goiás com o MT, foram obrigados a se cadastrar e 
inventar sobrenomes. Tia Eva, suas filhas e outros, sem consanguinidade, adotaram o sobrenome de “Jesus”. Tia 
Eva sofria de uma ferida que não curava, fez uma promessa a São Benedito, que se ela sarasse, construiria em 
MT a capela para o Santo. Em 1905, ao chegarem, formaram a Comunidade Tia Eva, na região do Cascudo na 
periferia da Vila de Santo Antônio, hoje, Campo Grande/MS. (Santos, 2010). 
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Tia Eva nos discursos da Comunidade é relacionada ao líder Zumbi, do Quilombo dos 

Palmares. Segundo Dutra (2007), os negros não se veem representados na sociedade, por isso, 

a importância da visibilidade dos personagens do movimento negro relacionado à formação 

da identidade, à autoafirmação e ao reconhecimento na história do país.  

Personagens que não aparecem nos livros das escolas, como a da “Negra Eva”, 

alforriada em 1887, que aprendeu a ler e a escrever, foi lavadeira, parteira, cozinheira, 

curandeira e benzedeira, mas principalmente uma grande líder. Espelhadas em Tia Eva, suas 

descendentes mulheres afro-brasileiras da Comunidade, desempenham também papéis de 

liderança como na Associação dos descendentes de Tia Eva e no Grupo de Mulheres Negras 

em Ação da Comunidade Tia Eva/GMUNE. Mulheres negras ativas na Comunidade 

constroem histórias e memórias coletivas (LE GOFF, 1990) e afetivas, expressas nas 

produções simbólicas culturais e artísticas, na capoeira, na música, nas danças, no artesanato e 

nas festas populares.  

Ao tratar sobre as manifestações culturais populares, como a Festa de São Benedito10 

tradicionalmente realizada na Comunidade Quilombola Tia Eva, reconhecemos saberes que 

podem ser acessados na escola. É preciso, no entanto, refletir sobre os vários sentidos das 

festas, no passado e no presente, provocando os diálogos culturais. Dessa forma deve-se 

compreender aspectos culturais. Há que se considerar que o “popular”, do qual aqui fazemos 

referência, são os sujeitos sociais que “pensam, agem, criam e transformam seu próprio 

mundo (valores, gostos, crenças) e tudo o que lhes é imposto, em função da herança cultural 

                                                 
10 Na Festa de São Benedito, na época de Tia Eva, havia catira de madrugada e no fim da festa as pessoas iam 
embora a cavalo e em carros de boi. Hoje, a festa na Comunidade revive as tradições do passado reinventadas na 
modernidade, sem perder o foco principal de homenagear a memória de sua fundadora e cumprir a promessa ao 
Santo. Fortalece no discurso a importância da presença atuante do negro na sociedade, e os laços entre os 
membros da Comunidade, hoje na zona urbana, outrora ficava na área rural, entre as chácaras, onde a comitiva 
saía com as bandeiras de São Benedito para pedir as doações da Festa. A Festa realizada em maio, por duas 
semanas, pela Associação dos Descendentes de Tia Eva, é composta por duas partes distintas: o sagrado e o 
profano, que se hibridizam e se complementam culturalmente. O espaço físico da festa ultrapassa os limites 
internos do salão comunitário, são utilizadas as calçadas e as ruas de acesso à Comunidade e à Igreja do Santo. A 
parte do sagrado conta com celebrações das missas, a procissão com andores do Santo São Benedito, o terço, a 
fogueira e a bandeira do Santo hasteada na frente da igrejinha, rituais realizados por leigos. A parte do profano 
tem bailes com bandas dos artistas da terra nas noites no salão, com apresentações artísticas e culturais de 
capoeira, dança, samba e outros na quinta cultural. Em frente ao salão são vendidas comidas e bebidas em 
barraquinhas, como o acarajé, uma tradição na festa.  Nas tardes, o torneio de futebol. No último dia da Festa, o 
tradicional churrasco de almoço, confraternização gratuita para mais de mil pessoas. Uma parte da carne de gado 
é doada por fazendeiros e a outra comprada pela Associação. (CERUTTI, 2016). 
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que receberam e de sua experiência histórica”. (ABREU, 2003, p. 13). Por serem agentes de 

sua história redefinem os significados culturais, seus valores e atitudes, reinventados pela 

dinamicidade de suas tradições (HOBSBAWN e RANGER, 1984).   

A festa é uma estratégia político-cultural de visibilidade da Comunidade Quilombola na 

sociedade, fortalecendo as marcas da identidade negra. Munanga (2012, p.13) diz que a 

identidade negra é aquela que reuniria todos os negros e todas as negras, é a identidade 

política. “Nela se encontram negros e negras de todas as classes sociais, de todas as religiões, 

de todos os sexos, porque juntos todos são vítimas da discriminação e exclusão raciais”. 

Embora o termo afro-brasileiro designe pessoas com ascendência africana, é importante 

compreender a diversidade sociocultural dessa etnia, segundo as questões históricas, 

geográficas, origens étnicas e hibridismos culturais. (CANCLINI,1998). 

A festa é considerada hoje um patrimônio cultural imaterial de Campo Grande- MS. A 

Igreja de São Benedito (fig.1.) foi tombada como patrimônio cultural estadual.  

Fig. 1. Fotografia  Igreja São Benedito, promessa, bandeira e mastro, 2015. 
 

Fotografia de Aline S. Cerutti. Fonte: Portfólio dos pesquisadores 

 

Nos discursos e rituais da Festa de São Benedito, seus descendentes evocam a memória 

de Tia Eva, como líder, reavivando a força dos quilombos como forma de resistência, ontem e 

hoje na formação da Comunidade.  Importante tornar visível as identidades afro-brasileiras, 

transcendendo o contexto da escravidão para a construção da democracia étnico-racial no 

país. Importante para promover a “assunção da identidade cultural” (FREIRE, 2011p. 23).  
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Ao estabelecer as conexões com os territórios educativos em torno da escola, neste caso, 

a Comunidade Quilombola Tia Eva, o professor de arte através da mediação cultural poderá 

propor os diálogos entre a arte e a cultura local através da pesquisa local, realizando 

entrevistas com os descendentes, trazendo para a escola os artistas populares, artesãos, grupos 

de capoeira, de dança e outras manifestações que estão relacionadas às identidades culturais 

dos alunos na escola.  

Como seres históricos “está impregnada em nós a nossa história pessoal e cultural, 

determinada pelo tempo e pelo espaço em que vivemos”. (...) Uma “rede de significações” se 

forma a partir das referências pessoais e culturais advindas do convívio com a cultura de seu 

entorno que direcionam “o ler/ produzir/conhecer arte”. (MARTINS,1988, p.21).   E, assim, o 

professor de arte pode articular com a Comunidade, por exemplo, uma oficina de contação de 

histórias e memórias11 de Tia Eva, realizada pelos descendentes, logo após promover a 

expressão artística criadora. E, ainda, propiciar o registro e a poética artística da festa, 

explorando a fotografia, a pintura, outras linguagens da arte. 

Fig. 2. Oficina: “Contação de História sobre Tia Eva e expressão artística” 2015. 

 
Fotografia de Aline S. Cerutti. Fonte: Portfólio dos pesquisadores 

 Propor diálogos críticos reflexivos possibilitando a compreensão sobre a formação das 

identidades afro-brasileiras transcendendo ao contexto da escravidão, trazendo as discussões 

para a contemporaneidade, contribuindo para construção da democracia étnico-racial no país.  

                                                 
11 Para exemplificarmos, registramos a oficina: “Contação de História sobre Tia Eva e expressão artística” com 
as crianças na EE. Antônio Delfino Pereira na pesquisa-ação, no território educativo da Comunidade Quilombola 
Tia Eva. Foi muito participativo, resultando na vivência expressiva e criativa das crianças e despertando a 
consciência sobre Tia Eva, mulher negra líder na Comunidade e importante na história de MS. 
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A aprendizagem da arte e da cultura nas escolas constitui uma das estratégias mais 

poderosas para a construção da cidadania cultural, através da superação das desigualdades, 

promovendo a participação em múltiplos contextos. Barbosa (1998, p.14) diz que a “interação 

entre as diferentes culturas deveria ser o objetivo da educação interessada no desenvolvimento 

cultural”. Por isso, a importância de dar visibilidade a territórios “marginais” de 

pertencimento, a contextos socioculturais em que a escola se situa, através da investigação das 

realidades que aproximem escola e a comunidade. 

 

Considerações finais 
 

Através deste estudo, foi possível uma sensibilização sobre a importância de perceber os 

saberes da comunidade como territórios educativos no entorno da escola, a exemplo disso, a 

experiência na pesquisa-ação observada na Comunidade Quilombola Tia Eva constituiu-se em 

uma fonte para propiciar as reflexões estéticas, artísticas e culturais no ensino de arte, 

promovendo a visibilidade das identidades afro-brasileiras na formação da diversidade 

cultural em MS. Este estudo contribui para pensarmos outras possibilidades do trato sobre a 

história e cultura afro-brasileira que vem sendo realizada no ensino de arte, de forma pontual, 

e muitas vezes superficial, relacionada ao “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra”.  

Ressaltamos que as possibilidades educativas estabelecendo diálogos entre a escola e a 

comunidade são janelas abertas para a construção da cidadania cultural em prol de uma escola 

mais democrática, relacionada à construção sujeito que se quer de forma atuante na sociedade.  
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Resumo 
Este artigo traz reflexões para a prática pedagógica em artes visuais, destacando a compreensão 
da educação estética a partir de quatro teóricos situados em diferentes contextos históricos e 
enfatizando uma abordagem histórico-cultural. O estudo tem a finalidade de articular a teoria 
para a experiência docente, apontando caminhos para que professores possam educar 
esteticamente. O estudo é desenvolvido por meio de análise bibliográfica e fazendo articulações 
entre a teoria de Schiller; Hebert Read; Vigotski e Leontiev com a prática pedagógica, 
destacando o papel do professor, a competência estética e a relação do conhecimento 
acumulado, numa perspectiva que evidencia a arte no desenvolvimento humano.  
 

Palavras-chave:  Educação estética; ensino de arte; prática docente 
  

Introdução  

A educação estética tem sido objeto de estudo ao longo do tempo, o que pode 

ser observado quando analisamos a constituição do conceito a partir de vários teóricos. 

O estudo desse conceito contribui para compreender melhor seu desenvolvimento 

histórico, além de apontar os caminhos para a prática docente na educação básica, 

pautada em princípios da educação estética, segundo uma abordagem histórico-cultural. 

Neste sentido, desenvolvemos esse texto, de caráter reflexivo, articulado com a 

experiência docente, para compreender de que forma a educação estética se desenvolve, 

                                                           
1 Professora de Arte em escola pública, graduada em Artes Visuais – Licenciatura, membro do grupo de 
pesquisa Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais. 
2 Professora Adjunta do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, líder do grupo de pesquisa Ensino e 
Aprendizagem em Artes Visuais e coordenadora do projeto de pesquisa A organização do trabalho 
pedagógico do professor de Artes Visuais em Mato Grosso do Sul. 
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e, apontando caminhos para que professores possam educar esteticamente. Como 

fundamentação teórica, trazemos quatro autores, situados em períodos históricos 

diferentes, ecom concepções próprias sobre a educação estética: Friederich Schiller 

(1989), no contexto da Revolução Francesa; Hebert Read (1958) no contexto do pós 

Segunda Guerra; Lev Vigotski, que em seu primeiro livro, publicado na Rússia no ano 

de 1925, apresenta o ser humano como um ser que se desenvolve de forma social e 

cultural por meio da linguagem. Já Dmitry Leontiev (1999, que discute sobre o nível de 

conhecimento estético e as funções da educação estética, articulando aspectos sociais, 

culturais e estéticos.  

Na aproximação que fazemos sobre educação, utilizamos as contribuições de 

Ferraz e Fusari (2009), para abordar a prática docente vinculada à teoria estética, 

objetivo principal deste artigo. O caminho metodológico, de cunho qualitativa, é 

sustentado por Minayo (2012). 

 

Princípios da ação pedagógica na educação estética  

A educação estética é tema de estudo de diversos teóricos, sendo que cada 

teórico traz abordagens diferenciadas de acordo com seu tempo. Nesse sentido, 

apontamos dois teóricos que apresentam claramente concepções distintas sobre a 

educação estética: Friedrich Schiller e Hebert Read. 

Friedrich Schiller, poeta e dramaturgo, situado no período romântico, escreve 

em 1795, uma série de cartas intituladas de “a educação estética do homem”. Em sua 

concepção procurava o caráter ético do homem em detrimento da sua condição natural. 

Schiller acreditava no equilíbrio das dimensões do homem, um equilíbrio entre a clareza 

racional e a sensibilidade, o que denominou de impulso lúdico, a atuação conjunta da 

dimensão e formal e sensível. Para Schiller (2002), quando a forma se torna viva na 

sensibilidade e no entendimento, é que ela de fato vive, e de acordo com essa concepção 

do autor, a educação para a arte liberta o homem, conferindo a cada indivíduo a 

capacidade de formar a si. 

Hebert Read, escreve em 1958 um livro com o título “a educação pela arte”, 

com o objetivo de retomar a tese de Platão, até então, segundo ele, incompreendida. A 
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tese dizia que a arte deve ser a base da educação. E dentro desta perspectiva o autor 

aponta que a educação estética é  

 
A educação daqueles sentidos que se baseiam na consciência e, finalmente, a 
inteligência e raciocínio do indivíduo humano. É apenas na medida em que 
estes sentidos se relacionam harmoniosa e habitualmente com o mundo 
exterior que se constrói uma personalidade integrada. (READ, 1958, p. 20) 
 
 

Para o autor, o objetivo geral desta educação é a formação de pessoas 

sensíveis, que se expressem eficientemente nos variados modos de expressão. Outra 

forma de compreensão sobre a educação estética pode ser encontrada no pensamento de 

Vigotski, que compreende o ser humano como um ser que se desenvolve de forma 

social, cultural e isto se dá por meio da linguagem.  

Em seu livro Psicologia Pedagógica, L.S. Vigotski (2004), dedica um capítulo 

a algumas concepções de educação estética, com o título de A educação estética. Neste 

capítulo, o autor aborda alguns equívocos com relação aos objetivos desta forma de 

educação. Para o autor, na pedagogia, não haviam métodos claros de educação estética, 

de um lado alguns teóricos acreditavam que a educação estética era restrita e por outro, 

psicólogos extremistas atribuíam a ela as resoluções de todos os problemas 

pedagógicos.  

Mas há ainda uma terceira face, onde estão “concepções moderadas no papel da 

estética na vida da criança, segundo as quais o sentido da estética está na distração e 

satisfação (VIGOTSKI, 2004, p. 321). De fato, isso pode ser questionado, pois acabam 

por atingir “resultados pedagógicos estranhos à estética”.  Psicólogos e pedagogos 

tratavam a educação estética não como um objetivo em si, mas como recurso para 

educar o conhecimento, o sentimento e a moral.  

No que tange aos objetivos morais, há presença do que Vigotski chamou de falsa 

literatura infantil, criando assim alguns enganos nesta tentativa de alcançar o psiquismo 

da criança. (VIGOTSKI, 2004, p. 325) 

 
O adulto procura enquadrar-se na psicologia infantil e, supondo que o 
sentimento sério é inacessível à criança, adocica sem habilidade nem arte as 
situações e os heróis: substitui o sentimento pela sensibilidade e a emoção 
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pelo sentimento. O sentimentalismo não é outra coisa senão uma tolice de 
sentimento. 
 
 

Outra responsabilidade que a pedagogia impôs à estética, foi a solução de 

problemas sociais e cognitivos. Ao invés do estudo estético puro, as crianças estudavam 

elementos sociais presentes nas obras. Sobre isto (VIGOTSKI, 2004, p. 329) afirma: 

 
A obra de arte nunca reflete a realidade em toda sua plenitude e verdade mas 
é um produto sumamente complexo da elaboração dos elementos da 
realidade, de incorporação a essa realidade de uma série de elementos 
inteiramente estranhos a ela. 
 
 

A vida é distinta da arte, não cabendo a esta a responsabilidade de reproduzir a 

realidade da vida, pois têm seus próprios fenômenos. Vigotski (2004) diz que, nesse 

caso nos arriscamos não só a ficar com uma concepção falsa da realidade como também 

a excluir inteiramente os momentos puramente estéticos no ensino. Um último 

equívoco, vem do reducionismo da estética, apenas causando produção de sentimentos 

agradáveis e imediatos. Conforme Vigotski (2001, p. 331), [...] “uma peculiaridade da 

fase infantil consiste em que a força imediata da vivência concreta e real é para a 

criança bem mais significativa do que a força de uma emoção imaginária”. 

Sobre tais equívocos podemos concluir que a pedagogia tentou uma forma de 

implantar objetivos que não fazem parte dos objetivos reais da estética, provocando 

resultados contrários à natureza da educação estética. Entretanto, tais equívocos se 

devem também ao desconhecimento das questões próprias da estética de modo 

profundo.  

 

Apontamentos para a prática docente  

A educação pode trazer em si objetivos educacionais referentes a criação 

infantil, ao ensino técnico profissionalizante em arte, ou educar seu juízo estético. Ou 

seja, a educação para desenvolver habilidades de percepção e vivência em obras de arte. 

Por exemplo o desenho infantil, “ensina a criança a dominar o sistema de suas 

vivências, a vencê-las e superá-las” (VIGOTSKI, 2004, p. 346). Assim, a educação 
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estética, conserva as qualidades naturais da alma infantil, sem tirar a forma das razões 

que levam a criança a conceber o desenho daquela maneira. 

O sentimento estético é tão importante quanto qualquer outra área da educação, 

porém tem suas especificidades. O sentido das técnicas aprendidas em arte é tão 

importante quanto qualquer técnica do trabalho, sendo assim: 

 
é impossível penetrar em uma obra de arte até o fim sendo inteiramente 
alheio à técnica de sua linguagem. Por isso o mínimo de conhecimento 
técnico da estrutura de qualquer obra deve integrar forçosamente o sistema da 
educação geral. (VIGOTSKI, 2004, p. 350) 
 
 

O sistema educacional deve ter como fim o crescimento pessoal do indivíduo, 

através do conhecimento acumulado pelas gerações, sendo este o caminho para a 

educação estética. A observação, o ouvir e o sentir foram por muito tempo 

negligenciados, por acreditarem que não apresentavam complexidade suficiente a ponto 

de serem tratados de forma especial, sem saber que este é necessariamente [...] “o 

objetivo principal e o fim da educação geral” (VIGOTSKI, 2004, p. 351-52). Mais 

especificamente, o objetivo principal da educação estética é: 

 
Introduzir a educação estética na própria vida. A arte transfigura a realidade 
não só nas construções da fantasia mas também na elaboração real dos 
objetos e situações. A casa e o vestiário, a conversa e a leitura, e a maneira de 
andar, tudo isso pode servir igualmente como o mais nobre material para a 
elaboração estética[...] o que deve servir de regra não é o adornamento da 
vida mas a elaboração criadora da realidade, dos objetos e seus próprios 
movimentos, que aclara e promove vivências cotidianas ao nível de vivências 
criadoras. 
 
 

Acreditamos, portanto, no olhar sensível, na percepção estética do professor, 

como modo de alcançar os educandos. Ou seja, através do seu conhecimento e modo de 

ver, auxilia o aluno a transpor, a superar o que conhece gradativamente. Conforme 

Leontiev (2000), toda educação é uma prática social, pois tem o intuito de proporcionar 

certos aspectos das experiências sociais acumuladas e partilhadas em sociedade, 

ocorrendo também o desenvolvimento social individual, já que cada indivíduo é dotado 

de identidade própria, que se desenvolve à medida que cada indivíduo se apropria de 

experiências cotidianas dentro dos grupos sociais em que está inserido. 
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Para a educação estética, não se pode aplicar inteiramente este conceito, pois 

esta educação não está restrita somente a teorias ou informações artísticas, no entanto, 

está mais ligada ao progresso interno e particular da individualidade, como observamos 

na reflexão de Leontiev (2000, p. 128): 

 
O objetivo da educação devia consistir em promover a auto realização dos 
alunos, o seu desenvolvimento pessoal, ajudando-os a desenvolver o melhor 
do seu potencial. Para a educação estética, este objetivo parece ser 
extremamente evidente, mas a sua realização parece menos óbvia. 
 
 

Para compreender de forma mais ampla do que se trata a educação estética, é 

necessário o entendimento dos seus objetivos. Ensinar na educação estética envolve a 

capacidade de perceber e entender a arte e a beleza em geral, pois:  

 
[...] a arte deveria ser definida através de suas características únicas 
essenciais, que só se podem ver nos efeitos da sua interação com uma 
pessoa[...] a atividade que preenche a tarefa de revelar, expressar e comunicar 
um sentido pessoal da realidade (LEONTIEV, 2000, p. 129). 
 
 

O mais importante neste processo é buscar fazer a relação entre o mundo 

pessoal com o do artista, pois os mesmos estabelecem relação próxima. Leontiev (2000, 

p. 132), aponta que:  

 
O que devíamos ensinar é a atitude dialógica para com a arte, a capacidade 
não apenas de ver o mundo significativo que transcende os meios 
expressivos, mas também de nos relacionarmos pessoalmente com este 
mundo, de nos abrirmos a ele e de nos enriquecermos com os significados aí 
descobertos. 
 
 

A formação estética deve conferir a capacidade do expectador, leitor ou 

ouvinte a compreensão na variedade de significações da profundidade estética de uma 

produção artística, o que demonstra o quão desenvolvida é uma pessoa esteticamente. 

Nesse sentido, Leontiev (2000, p. 133) afirma que: “[...] a competência estética é um 

dos fatores essenciais que determinam o processo e os resultados do encontro pessoa- 

arte”.  
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Entretanto, mesmo que um indivíduo seja capaz de fazer determinado encontro 

com a obra, pode ser que não chegue ao objetivo final, devido a variados fatores como 

questões próprias do indivíduo, a própria obra, e a situação em que se encontra. Os 

expectadores muitas vezes não conseguem formar diálogo com as obras, mas precisam 

de uma chave especial, ao que Leontiev (2000, p.133) deu o nome de competência 

estética, ou seja:  

 
A capacidade do leitor, espectador, ouvinte para extrair conteúdos de 
significado de diferentes níveis de profundidade de textura estética de uma 
produção artística. Esta variável reflete o nível geral do desenvolvimento 
estético de uma pessoa, a sua experiência de encontros pessoais com a arte. 
 
 

Há três fatores da competência estética citados por Leontiev (2000). O primeiro 

tem ligação com a cosmovisão do indivíduo e sua capacidade de compreensão. O outro 

aspecto está ligado ao nível de domínio que o indivíduo tem das linguagens artísticas, e 

o último aspecto, corresponde ao nível de “maestria das competências e aptidões 

operacionais”.  

O desenvolvimento da competência estética, é também papel da educação 

estética. [...] “a grande parte do público de todos os gêneros de arte situa-se ao nível 

inferior da competência estética” (LEONTIEV, 2000, p. 133). Esta condição é gerada 

pela indústria que contribui para o que o autor chama de quase-arte, ou seja, conteúdos 

produzidos somente para gerar distração e satisfação, “só através da atividade interna 

complexa do leitor ou do espectador é que sua mente pode ser transformada pela 

educação estética”. 

O os processos mentais humanos não se dão somente através de funções 

externas, mas [...] “a atividade interna de reconstrução destas estruturas é um pré-

requisito indispensável para a compreensão adequada do significado e sentido da obra 

como um todo” (LEONTIEV, 2000, p.141). É necessário o desenvolvimento de 

estruturas da atividade mental da percepção artística. O que é uma tarefa complexa, pois 

as pessoas não têm vontade de fazer esforços mentais, e “[...] só uma minoria criativa 

não evita e até prefere e aprecia a complexidade (LEONTIEV, 2000, p.141)”. 
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Um receptor que jamais procura qualquer coisa para além do enredo e das 

emoções, tem muito poucas possibilidades de colher algo mais profundo. A atividade 

mental da percepção artística é substituída, neste caso, pela aplicação passiva de simples 

esquemas mentais, em que todo o processo da percepção é reduzido. Seria correto 

designar este processo de quase- percepção. 

Segundo Leontiev (2000), é na quase-percepção que a quase- arte é originada. 

A quase arte industrial tem o objetivo de agradar ou chocar as emoções particulares. A 

cultura de massa industrial que gera a chamada quase arte industrial [...] “baseia-se na 

aplicação de estereótipos automáticos da percepção enquanto uma verdadeira obra de 

arte é criada intencionalmente para romper com os automatismos perceptuais” 

(LEONTIEV 2000, p.142). A quase- arte tem em si uma visão de mundo que impede a 

condição de mudança, desenvolvimento pessoal e adaptação criativa às transformações 

do mundo. 

Conforme o autor, o ser humano necessita de um nível psicológico básico da 

recreação, e por estar a arte na esfera de livre atividade, por ser independente de deveres 

sociais ou profissionais, a quase-arte industrial cumpre esta função superficial, porém 

demasiadamente, acentuando os aspectos recreativos da arte. Para Leontiev (2000, p. 

143): 

 
A abordagem da arte como um instrumento recreativo não requer, pois, 
qualquer educação, porque o mundo dos objetos quase-arte recreativos 
adapta-se perfeitamente ao nível mais baixo (zero) de educação e de 
competência estética. 
 
 

Infelizmente é a minoria do público em geral que consegue atribuir significado 

a verdadeira arte, sendo o significado, o objetivo mais importante da educação estética. 

O desenvolvimento educacional pessoal, funciona opostamente à cultura de massa, em 

função do desenvolvimento pessoal dos seres humanos. Conforme Vigotski (2004), este 

desenvolvimento se dá quando a educação coloca a criança em frente aos verdadeiros 

problemas da vida a fim de que ela possa superá-los. A medida que há resolução dos 

problemas da vida, há também resolução dos problemas educacionais. 
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Dessa forma a vida do homem se tornará uma criação constante, um ritual 
estético quando surgir não da tendência para a satisfação de algumas 
necessidades pequenas mas de um arroubo criador luminoso e consciente. O 
ato de alimentar-se e o sono, o amor e a brincadeira, o trabalho e a política, 
cada sentimento e cada pensamento se tornarão objeto de criação. O que 
agora se realiza nos campos estreitos da arte mais tarde penetrará toda vida e 
esta se tornará um trabalho criador. (VIGOTSKI, 2004, p. 462). 
 
 

Para Ferraz e Fusari (2009), a natureza e a produção cultural à nossa volta, 

geram emoções e sentimentos ao nosso entendimento. Portanto vivemos em mundo 

historicamente social e de produção cultural que cooperam para a construção de nossa 

capacidade de pensar esteticamente. Para as autoras, “Mesmo sem perceber, educamo-

nos esteticamente no convívio com as pessoas e as situações da vida cotidiana”. 

Conforme Ferraz e Fusari (2009), a escola se constitui como espaço tempo de 

ensino e aprendizagem dentro de um sistema intencional. Sendo assim, oportuniza o 

estabelecimento de vínculos entre conhecimentos sociais e culturais. Por esta razão, é o 

lugar em que ocorre o estudo da produção e difusão da arte na comunidade ou 

sociedade. Conforme o aluno vai entrando em contato com diferentes produções 

artísticas de lugares e períodos históricos diversos, consegue dar sentido ao que vê, 

formando assim um repertório cultural. 

Para as autoras, é preciso haver a relação dialógica com a arte através de visita 

a museus, participação de exposições, pois assim haverá ampliação de conhecimento e 

aprendizagem cultural do aluno. É neste âmbito de integração entre os artistas, as obras 

e o público, assim como a interação da sociedade passado e do presente, que os 

conteúdos de arte devem ser compostos nos cursos de Arte e nos currículos escolares 

para a ampliação da formação artística e estética dos alunos. 

É necessário, também, fazer uma reflexão sobre a organização pedagógica das 

inter-relações artísticas e estéticas. Há, portanto, um saber específico em arte, de grande 

importância a ser discutido com os demais professores da escola. O trabalho do 

professor de arte deve ser desenvolvido com qualidade e competência. Ferraz e Fusari 

(2009, p. 27) apontam que: “[...] para isso, o professor precisa saber arte, ou seja, 

pesquisar, conhecer e aperfeiçoar-se continuamente no campo artístico e estético”. 

É preciso haver harmonia entre os objetivos do professor e dos alunos, para que 

as competências estéticas e artísticas possam se desenvolver com um sentido para o 
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aluno, possibilitando a produção autônoma de seus trabalhos individuais e em grupo. 

Ao tomarmos conhecimento sobre a nossa história refletimos de maneira crítica sobre 

questões educacionais de nosso tempo, o que nos confere a chance de contribuição na 

construção da práticas e teorias educacionais escolares em arte, atendendo assim às 

necessidades individuais e sociais dos alunos, e lhes oferecendo conhecimentos em arte.  

 

Considerações finais  

De acordo com abordagem histórico-cultural, o homem se desenvolve através 

do conhecimento social e cultural acumulado pelas gerações. Portanto, um dos 

princípios da educação estética é que a história seja conhecida dos alunos. 

Entretanto, para compreensão total dos sentidos das obras, é preciso que haja 

mediação do professor a fim de desenvolver competência estética nos educandos. E para 

o desenvolvimento desta competência o professor precisa saber e conhecer arte. 

Em um mundo com a presença tão forte de recursos visuais, é necessário que 

haja uma educação para a decodificação destes elementos através da prática docente. 

Acreditamos que uma prática adequada ao mundo contemporâneo deva se voltar para o 

passado, e procurar transmitir de forma contextualizada elementos que sensibilizem, e 

confiram autonomia para o aluno ser capaz de perceber e criar a partir do universo que o 

circunda. 

Sobre a aplicação da teoria histórico-cultural em sala de aula, como professora 

da educação básica, podemos certamente dizer que, a formação no bacharelado em 

Artes Visuais, conferiu um conhecimento vasto sobre arte, tanto da história, quanto dos 

processos estéticos e artísticos, e este conhecimento certamente refletiu na formação em 

licenciatura, uma vez que para ensinar é necessário conhecer o assunto abordado, 

fazendo a mediação com aquele conhecimento prévio que o aluno traz de suas 

vivências, de sua história. 

Portanto, essa relação de conversa, de conhecimento da comunidade em que 

atuamos foi e sempre será muito importante em todo processo de mediação. Quando 

ensinamos sobre o folclore, sempre lembraremos das histórias que nossos avós nos 

contaram, quando falamos de desenho, sempre lembraremos da nossa relação primeira 

com ele, pois, ensinamos algo que seja tão significativo pra nós mesmos, que se torna 
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impossível falar da nossa experiência e não querer que ela seja significativa para o outro 

também, e ao estabelecermos essa relação entre professor e aluno, a mediação do 

conhecimento acontece de forma completamente fluida e traz resultados práticos, nos 

levando a buscar uma prática cada vez mais consistente daquilo que pretendemos 

ensinar. 

Obviamente que no campo das artes visuais, o ideal seria que todas as salas 

tivessem projetores instalados para podermos mostrar as obras no tamanho e nas cores 

que os alunos merecem ver, com todos os materiais disponíveis para que ele pudesse 

produzir, e um local em que seus trabalhos ficassem expostos para apreciação diante da 

comunidade escolar. Conhecemos as nossas realidades, e dentro delas, buscamos fazer o 

que for possível, mesmo que não seja o ideal, é o melhor que podemos oferecer dentro 

das nossas condições, nem que seja passar o notebook diante de toda sala, ou juntar 

todas as imagens que temos para o aluno visualizar e conhecer a história que estamos 

contando, que muitas vezes vai parecer com uma história dele também, nem que seja 

usando pó de café para fazer tinta.  

Certa vez, ouvimos uma frase da professora Celaine Refosco em uma aula de 

grafite e nunca esquecemos: “tira da sua cabeça que existe material para desenho, um 

caco de telha e um risco no chão, é desenho”. A partir daí disso entendemos cada vez 

mais, que é nesse criar soluções práticas para termos experiências juntamente com os 

alunos, nessa busca genuína, é que o nosso olhar como professora se torna mais sensível 

refletindo na nossa prática, e essa consistência, aproxima o olhar do aluno do que 

estamos falando e de nós mesmos, tornando-os mais sensíveis também. 
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UMA AÇÃO CURRICULAR: DAS RELAÇÕES ÀS CONEXÕES - UMA 
EXPERIÊNCIA EM REDE1 

 
             
        Roberta Puccetti 
        Cândida Alayde de Carvalho Bittencourt 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
 
 
 
Resumo 

 
Neste artigo são sistematizadas reflexões acerca de uma prática pedagógica que está sendo 
desenvolvida na disciplina de Tópicos Especiais em Educação com as turmas de 4 ano do Curso de 
Artes Visuais na Universidade Estadual de Londrina. Os estudantes por meio de construções de 
rizomas conceituais resgatam as disciplinas do curso, reconstruindo o currículo que embasa sua 
formação. O trabalho baseia-se nas inter-relações entre a produção, fala dos alunos e o currículo da 
licenciatura em Artes Visuais, norteado pelas concepções de Deleuze, autores que trabalham currículo 
e formação docente, oportunizando a articulação de conhecimentos, reflexões sobre a pratica docente, 
passando pelas metodologias e avaliações. Por fim, a partir da análise dos trabalhos realizados 
pelos alunos, é tecida uma reflexão sobre a formação do professor de arte e o currículo do curso de 
Arte Visual da UEL. 
Palavras-chave: Licenciatura em Artes Visuais, formação docente, currículo 
 

 
 
 
 
 
 

1 Este texto resulta do Projeto de Pesquisa “Formação docente continuada: da formação à ação – uma 
experiência em rede” do departamento de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina e dos 
estudos do GEPAE/Cnpq – Grupo de Estudos e Pesquisas Arte e Educação. 

 
2 Graduada em Educação Artística - Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (1985), Especialista em Arteterapia (2007), Mestre em Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1995) Doutora em Educação pela Universidade 
Metodista de Piracicaba (2002).Pós doutorada em educação - Unicamp (2015) Professora da 
Universidade Estadual de Londrina. Pesquisadora na area de formação de professores em  artes visuais, 
metodologia do ensino de arte e arte e inclusão. .Professora. Coordenadora do PIBID Artes Visuais - 
UEL. 

 
3 Graduada em Educação Artística - Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela Universidade Federal 
de Pelotas (1984), Especialista em História das Artes (1985), Mestre em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de Curitiba (2002) Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (2008). Pós doutorada em educação – Université de Genève (2015) Professora da 
Universidade Estadual de Londrina. Pesquisadora na area de formação de professores em artes 
visuais, metodologia do ensino de arte. Professora. Coordenadora do PIBID Artes Visuais - UEL. 
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Introdução 
 

Uma ação curricular ... 
 

A Universidade é um espaço de promoção da cultura, elaboração e sistematização do 
conhecimento científico e formação de profissionais, para a transformação da sociedade. 
Almeja-se a valorização dos seus princípios a liberdade de pensamento, a crítica, o debate, 
as trocas para o desenvolvimento e formação do futuro profissional. 

Propor uma mudança de paradigma fundamentado teoricamente, traz à prática docente 
na universidade a melhoria da qualidade de formação dos acadêmicos. 

O curso de Artes Visuais da Uel é um curso de Licenciatura, portanto forma 
professores e a preocupação está na relação entre teoria e pratica, visando assim, a formação 
docente como um todo. Passou por mudanças estruturais e curriculares e hoje conta com 
uma carga horaria total de 2840 horas, sendo 960 na área de poéticas, 900 na área de história 
e 660 na área da educação. 

 
Tem como objetivo habilitar para o exercício pedagógico no ensino de Artes 
Visuais em nível fundamental e médio, mediante a formação pedagógica 
específica para este campo de ensino; habilitar para o exercício das poéticas 
plástico-visuais por meio da experimentação e da criação em projetos 
coletivos e individuais; habilitar para a investigação metodológica dos 
fenômenos artístico-culturais segundo as diferentes vertentes teóricas que 
contemplam o pensamento artístico em sua história; habilitar para a ação 
cultural a partir das políticas culturais.( site da Uel) 

 

 
 

Foi a partir do conceito e contexto curricular do curso de Artes Visuais que os alunos 
do último ano, desenvolveram uma dinâmica de trabalho a luz dos conceitos rizomáticos das 
teorias de Deleuze, em que se resgatou o currículo do curso , por meio dos programas 
disciplinares, efetuando assim, a elaboração dos rizomas conceituais. 

Dessa forma, esse artigo apresentará resultados desse processo e suas contribuições 
para a formação dos futuros docentes. 

 
Formação do docente e o currículo 

 

A formação do professor de arte necessita de um currículo que pense uma formação 
que contemple formar arte-educadores preparados para os desafios do ensino de arte ou da 
formação de profissionais que transitarão pelo ambiente cultural que propaga e difunda a 
Arte.  

O currículo, segundo Gimeno Sacristán (2000) se constrói no processo de configuração, 
implantação, concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua própria 
avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se operam”. O valor para os 
estudantes que aprendem seus conteúdos, depende dos processos de reflexão, relações, 
conexões e transformação aos quais os mesmos são submetidos. 

O autor apresenta uma visão de currículo como algo construído no cruzamento de 
influências e campos de atividade diferenciados e inter-relacionados. 
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Neste sentido, segundo Gimeno Sacristán (2000) as fases na objetivação do 

significado do currículo são: 
1. O currículo prescrito – são as prescrições ou orientações do que deve ser o conteúdo, 

principalmente em relação à escolaridade obrigatória. Atuam como referência na 
ordenação do sistema curricular e servem como ponto de partida para a elaboração de 
materiais, controle do sistema, etc. 

2. O currículo apresentado aos professores – são as diversas instâncias que costumam 
traduzir para os professores o significado e os conteúdos do currículo prescrito. As 
prescrições podem ser muito genéricas e não suficientes para orientar a atividade 
educativa nas salas de aula. O autor esclarece que a própria formação do professor e as 
condições de seu trabalho tornam difícil configurar a prática a partir do currículo 
prescrito. O livro texto é um exemplo desse nível. 

3. O currículo moldado pelos professores – são as significações e concretizações do 
conteúdo feitas pelos professores no currículo, a partir de sua cultura profissional. O 
professor intervém, seja nas prescrições administrativas ou no currículo elaborado 
pelos materiais, guias, livros-textos, planejando sua prática e “traduzindo” a 
configuração de significados das propostas curriculares. Os planos de aula são um 
exemplo desse nível. 

4. O currículo em ação – são os esquemas teóricos e práticos do professor que se 
concretizam nas tarefas acadêmicas e sustentam o que é a ação pedagógica. É o 
elemento no qual o currículo se transforma em método. 

5. O currículo realizado – são as consequências da prática que produzem efeitos 
complexos do tipo: cognitivo, afetivo, social, moral, etc. São efeitos que põem chamar 
a  atenção, por ser considerados “rendimentos”,  mas que podem ficar  ocultos, do 
ensino. As consequências acabam se refletindo na aprendizagem dos estudantes e na 
socialização de professores. 

6. O currículo avaliado – são os procedimentos de avaliação que apontam critérios para o 
ensino do professor e para a aprendizagem dos estudantes, se reforçando um 
significado definido na prática do que é realmente. 
 

Fig 1: Quadro sobre a objetivação do currículo 
no processo de seu desenvolvimento 

 

 
 

Fonte: SACRISTAN, (2000;105) 
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Dessa forma, entendemos que o currículo é um instrumento que reflete o sentido 
transformador da ação pedagógica. A ênfase no currículo e na sua função de conservação e de 
transmissão culturais da educação tem-nos impedido de prestar atenção ao fato de que toda a 
educação e, em particular, a do tipo escolar supõe sempre uma seleção no interior da cultura e 
uma reelaboração de conteúdo dessa mesma cultura a serem transmitidos. A forma como os 
conteúdos e métodos de ensino são abordados e a maneira como o professor os articula diz- 
nos muito mais, ante ao alcance e limites que se reconhece na formação dos alunos. 

Segundo Tardif (2002) o ambiente escolar exige do professor múltiplos saberes 
articulados interdisciplinarmente, saberes provenientes das instituições de formação, da 
formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana. Para o autor o saber docente é, 
essencialmente, heterogêneo. Desta forma o trabalho realizado na disciplina evidencia essa 
multiplicidade de saberes retratados nos rizomas conceituais produzidos pelos acadêmicos, 
como iremos mais a frente apresentar. 

 
Deleuziando ... 
 

Na perspectiva deleuziana, o conhecimento se forma a partir de encontros. Produzir 
conhecimento é apropriar-se de outro pensamento e da troca. Pois as conexões e 
transformações dependem de reflexões críticas, rupturas, desconstrução. É no processo de 
transformação que se evidencia exatamente o modo como se trabalham ideias já produzidas, 
do encontro com o outro, ou do encontro com outras singularidades. A filosofia de Deleuze e 
Guattari (1995 a) prima pela diversidade das singularidades, em que os fatos ganham 
relevância, como expressão da unicidade dos acontecimentos. Buscam-se os detalhes que se 
constroem no momento presente. Busca-se, portanto, a valorização da experiência sensível, 
daquilo que é vivido individualmente e coletivamente, em que não se enquadram conceitos 
puros e rígidos. 

 

Embora Deleuze e Guattari (1995 a) não tivessem tratado, de forma específica, sobre a 
Educação, pois a produção desses autores está mais no âmbito da teoria do conhecimento, a 
aproximação entre esses campos é inevitável. Não apenas em razão da permeabilidade do 
campo educacional, mas principalmente por causa dos princípios que estruturam o 
pensamento desses dois autores, tão apropriados às demandas educacionais da 
contemporaneidade, destacada pela valorização da experiência e trocas. 

 

Para Deleuze e Guattari (1995 a), o conceito expressa um acontecimento e não uma 
essência. Ele reflete multiplicidades, criadas a partir da experiência e não de uma verdade 
única. Os conceitos devem ser utilizados como ferramenta de reflexão e de produção de novos 
conceitos. 

 

A partir dessas concepção que o projeto dessa disciplina abordada neste artigo, busca 
maneiras diferentes e conectivas no embate entre o mundo das ideias, os sistemas constituídos 
segundo determinada lógica, e a realidade que insiste em surpreender, em desregular, em 
contradizer os conceitos de currículo. 

 

Sob essa perspectiva teórica, o professor e o aluno estão em um processo de vir a ser, 
em movimento, em criação, envolvidos em transformações. Nesse sentido, cabe à educação ( 
universidade) a responsabilidade pela dissolução, criação e transformação da realidade ou 
pela compreensão das múltiplas realidades a que a educação está circunscrita e por transformá-
las. 
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Para expor a natureza da origem do pensamento e uma nova posição diante do 
conhecimento, Deleuze e Guattari introduzem, como alternativa à ideia de hierarquização do 
conhecimento, o conceito de rizoma, metaforicamente representado pela árvore, cujas raízes 
representam um conjunto de premissas sempre verdadeiras a partir das quais se estrutura todo 
o conhecimento tradicional: 

 

O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada 
nem ramificada. O que se chama equivocadamente de "dendritos" não 
assegura uma conexão dos neurônios num tecido contínuo. A descontinuidade 
das células, o papel dos axônios, o funcionamento das sinapses, a existência 
de microfendas sinápticas, o salto de cada mensagem por cima destas fendas 
fazem do cérebro uma multiplicidade que, no seu plano de consistência ou 
em sua articulação, banha todo um sistema, probabilístico incerto, un certain 
nervous system (DELEUZE; GUATTARI, 1995 a , p.24, grifos do autor). 
 

 

Um rizoma, termo tomado de empréstimo da botânica, serve para explicar ou representar 
a horizontalidade dos saberes, que crescem ligados, ramificados, mas não estabelecem uma 
hierarquia entre seus elementos. Nas palavras do próprio Deleuze, apud Escobar (1991, p.58): 
 

O que Guattari e eu chamamos rizoma é precisamente um caso de sistema 
aberto [...]. Todo mundo sabe que a filosofia se ocupa de conceitos. Um 
sistema é um conjunto de conceitos. Um sistema aberto é quando conceitos 
são relacionados a circunstâncias e não mais a essências. Mas por um lado os 
conceitos não são dados prontos, eles não preexistem: é preciso inventar, 
criar os conceitos, e há aí tanta invenção e criação quanto na Arte ou na 
ciência [...] por outro lado, os conceitos não são generalidades no ar do 
tempo, ao contrário, são singularidades que reagem sobre os fluxos 
ordinários do pensamento. [...] Um conceito está pleno de uma força crítica, 
política e de liberdade: o rizoma é um caso de sistema aberto. 
 

 

Enfim, trata-se de uma das perspectivas teóricas contemporâneas que mais tem 
influenciado as pesquisas e as práticas no campo da educação, norteando os trabalhos 
desenvolvidos na disciplina, particularmente no que diz respeito a articulação entre a teoria e 
pratica no ensino da arte. 

 

Pensar em apor t e  rizomático para a Educação significa compreender que existem 
diversas e diferentes formas de conhecimento que não se opõem, nem se contradizem, mas 
dialogam para produzir novos conhecimentos e novos significados. E foi a partir desse 
pensamento que propusemos as dinâmicas da disciplina Tópicos. 

 

É por isso que trazemos as concepções de Deleuze e Guattari, partindo da ideia de que 
o pensamento se ramifica, cria conexões e articula, não para se propor uma metodologia, mas 
uma caminho para se refletir, estabelecer conexões, alicerçado nos princípios rizomáticos. 
Para Martins, a riqueza do rizoma está em não haver um núcleo, ou centro, uma vez que 
suas ramificações se dão em diversos sentidos e podem “expandir-se em direções móveis e 
indeterminadas, estabelecer conexões transversais sem que se possa centrá- los ou cercá-los” 
(MARTINS, 2009 p.1025). 

2985



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

Sob esse viés, a escolha deste aporte teórico se justifica porque estamos interessados em 
explorar conexões, relações e saberes e em observar as ações propostas na disciplina curricular. 

Desse modo, o mapa rizomático/ rizoma conceitual é aberto, porque com ele é 
possível redesenhar, repensar, rever, reorientar o conhecimento – como algo num vir a ser 
constantemente novo e transformador. Foi nesse contexto que a disciplina de desenvolveu, 
oportunizando o tecer das redes rizomáticas.  
 

Tecendo redes: Rizomando ... 
 

A proposta partiu do princípio de “disciplina” que apresenta uma ementa aberta, com o 
objetivo de resgatar o currículo no que se refere as disciplinas, as ementas, os conceitos e 
conteúdo, objetivos, metodologias e avaliação. Refletir os conhecimentos adquiridos no 
decorrer do curso, visando uma articulação com a formação docente, foi o objetivo principal 
da disciplina. Proporcionando assim, uma espécie de alinhavar de saberes para que os futuros 
educadores se percebam no currículo e teçam as suas ações pedagógicas. 

A partir dos programas de disciplinas que os alunos em grupos, construíram seus 
rizomas conceituais, destacando os principais conceitos trabalhados em cada disciplina. 
Realizaram, também, um registro e uma socialização das articulações. 

  
 

Fig. 2: Rizomas Conceituais elaborados pelos estudante

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Fig. 3: Rizomas Conceituais elaborados pelos estudantes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

Fig. 4: Rizomas Conceituais elaborados pelos estudantes. 
 

 
 

Fonte : Acervo Pessoal 
 

 
Após as reflexões, conexões e articulações realizaram uma sistematização por meio 

das imagens produzidas por eles no formato de um caderno. 
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Fig 5 Cadernos Visuais - sistematização do trabalho 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo Pessoal 
 
 
 

 
Fig.6 Cadernos Visuais - sistematização do trabalho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Acervo Pessoal  
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Fig. 7 Cadernos Visuais - sistematização do trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fonte: Acervo Pessoal 

 
Fig: 8 Cadernos Visuais – sistematização do trabalho 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

Os rizomas conceituais, bem como, a sistematização do trabalho, por meio das colagens, 
proporcionou aos alunos a retomada dos conceitos e a consequente transformação dos mesmos. 
Agora em um outro contexto e visualizando uma nova ação.  

Ao finalizar os rizomas conceituais os mesmos são analisados e socializados, nos quais 
os acadêmicos organizam seus pensamentos e destacam algumas questões relevantes como 
por exemplo: a importância da articulação entre as áreas que compõem o currículo do curso de 
artes visuais ( Poéticas Visuais , História, Teoria e Crítica de Arte e Educação); como 
desenvolver esses conceitos no ensino de arte regular; a importância da metodologia; a relação 
ensino – aprendizagem; as incoerências curriculares e metodológicas e falta de um fio condutor 
que faça as inter-relação entre as disciplinas e outros. 
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Considerando... 

 
O trabalho desenvolvido na disciplina Tópicos Especiais traz uma reflexão sobre a 

importância do currículo na formação do graduando e suas interrelações entre currículo e os 
elementos que compõem as disciplinas como: conteúdos, objetivos, metodologia na ação 
docente e para a ação docente. 

Ao realizar os rizomas conceituais, os estudantes da graduação do último ano tem 
oportunidade de resgatar conhecimentos, reflexões sobre a pratica docente, partindo de suas 
vivencias e experiências no decorrer do curso. 

Essas vivencias proporcionarão ao futuro docente as conexões entre currículo e sua 
formação como  um todo, contribuindo para um repensar das  estruturas estabelecidas  na 
organização  curricular,  bem  como,  os  conhecimentos  construídos  na pratica,  advindo  da 
teoria. 

Esse formato rizomático trabalhado na disciplina aqui relatada, trouxe a possibilidade de 
confirmar a importância de uma concepção curricular aberta, em movimento, heterogênea, e que 
propicie ao licenciando uma formação de um vir a ser. Levou ainda, esses futuros docentes 
resgatar seus conhecimentos, articulá-los e re construir um novo conhecimento para ancorar sua 
ação pedagógica relevante para sua ação docente. 

Outro aspecto evidenciado com esse trabalho foi um caminho do currículo em ação ao 
currículo avaliado, contribuindo para um repensar permanente do currículo do curso de artes 
visuais da UEL. 

Destacamos ainda, a importância das áreas perceberem que o “fio condutor” do curso 
de artes visuais da UEL é o ensino – aprendizagem. 

Essas experiências metodológicas vividas na disciplina levam a compreender a 
Educação como um espaço de construção do conhecimento em suas diversas formas, 
promovendo diálogos, conexões e trânsitos por todas as áreas do saber, dentro de contextos 
históricos e sociais. Esse tipo de abordagem faz com que o professor e o aluno desconstruam 
suas certezas, ao descobrirem que há d i f e r e n t e s  m a n e i r a s  d e  s e  o l h a r  o  p r o c e s s o  
d e  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m  n o contexto educacional. 

Esse trabalho mostrou a relevância de uma concepção mais aberta e dinâmica de 
formação, calcadas em um processo e em um caminho para rever suas ações e conceitos, 
projetando assim, sua práxis pedagógica. 

É na reflexão sobre as práticas que conseguimos apontar novos caminhos. Pois é na 
ação, reflexão e conexões que traçamos as transformações, em uma experiência em rede. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE DESENCONTROS e RE(ENCONTROS) 

Xadai Rudá Chavarria Brochardt - UFPE   1

Luciana dos Santos Tavares - IFPE (Coautora)  2

Maria das Vitórias Negreiros Amaral - UFPE (Coautora)³ 
Resumo 
O presente artigo tem como objetivo principal relatar uma experiência de ensino/aprendizagem através             
de encontros/desencontros entre atores da Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) e do Instituto            
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco(IFPE), dentro do Programa de Bolsas de              
Iniciação à Docência (PIBID). O texto contido neste artigo, relata um encontro onde uma professora               
do Curso Técnico de nível subsequente em Artes Visuais pôde cruzar o seu caminho mais uma vez                 
com um estudante velho conhecido seu de sala de aula, atualmente  graduando da Licenciatura em               
Artes Visuais(UFPE) e, a partir daí, caminharem juntos em uma experiência docente desafiadora em              
sala de aula, ministrando de forma compartilhada a disciplina de História das Artes Visuais II no                
segundo período do Curso Técnico em Artes Visuais. Esse texto é feito de encontros/desencontros,              
concordâncias/discordâncias no trato pedagógico a trazendo a experiência de cada um dos envolvidos,             
no exercício de entender a prática pedagógica na relação entre professor-pibidiano. Assim, a literatura              
embasada nas fundamentações das experiências vivenciadas por cada um, é permeada por várias áreas              
do conhecimento, como as abordadas por Vinão, Nunes, Morin, Larrosa. A metodologia utilizada para              
este artigo foi o relato desta experiência a partir da ótica e das práticas dos dois em sala de aula, onde a                      
didática, a avaliação e as metodologias foram os temas que se fizeram presentes a todo tempo em cada                  
ação pedagógica realizada por ambos, ora em comum acordo, ora buscando fazer diferente do              
estabelecido pelo outro; Mas sempre culminando em uma experiência de crescimento para todos,             
professor, Pibidiano e estudantes em uma realidade onde as divergências fizeram a grande diferença. 
Palavras-chave: PIBID. Compartilhamentos. Aprendizados. 

 
Introdução  

 

No Campus Olinda do IFPE, encontramos hoje um território ocupado por docentes e             

1 Estudante do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE - e 
bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID). E-mail: xaaads@gmail.com 
 
2 Mestre em Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco na linha de pesquisa do Ensino das Artes 
Visuais. Professora do Ensino Básico no curso técnico subsequente em Artes Visuais no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, IFPE – Campus Olinda. E-mail: lucianastavares@gmail.com  
 
³Professora Adjunto e Coordenadora da Pós-Graduação de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade 
Federal de Pernambuco(UFPE). E-mail: vitorianegreirosamaral@gmail.com  
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estudantes do Curso Técnico subsequente em Artes Visuais, também como estudantes de            

Licenciatura em Artes Visuais da UFPE que chegam ao Campus através do PIBID, para              

juntos experimentar processos de construção e partilha de conhecimentos. Este território é o             

lugar laboratorial, onde todos e todas se juntam e desvendam o mistério da matéria; a sala de                 

aula, como lugar, sobretudo, de experimentações, são construídos através das relações,           

contribuições, diálogos, saberes e afetos.  

Um dos elementos-chave na configuração da cultura escolar de uma determinada           
instituição educativa, juntamente com a distribuição e o uso dos tempos; os discursos             
e as tecnologias da conversação e comunicação nela utilizados é a distribuição e os              
usos do espaço, ou seja, a dupla configuração deste último como lugar e território              
(VIÑAO, 2005,P.17). 
 

É concebível em sala de aula, perdurar-se a relação entre professor-aluno; entretanto,            

o/a Estudante do PIBID, pode fecundar-se um terceiro onde se instala um aparente paradoxo,              

pois reina uma metáfora, dupla máscara, neste/nesta; professores e estudantes, devemos           

lembrar diariamente: O PIBIDIANO, como temos o hábito de assim chamar-lhes, evoca            

também o ser e um lugar professor-estudante simultaneamente.  

Ora, senta-se, observa, anota, conversa entre estudantes e os professores, põe-se no            

lugar de estudante; ora, fica em pé, fica no lugar da fala do professor, se envolve com aquele                  

ambiente. O PIBID é o sujeito da soma, nunca da subtração. Ele funde lugares, transitam em                

ambos, um andarilho dos conheceres. Ele brinca, se diverte com esta imagem, mas antes,              

aprende e compartilha.  

Diríamos, assim, aprende-ensina. Mas, antes, compartilha. Ele é o sujeito mediador, o            

que está na encruzilhada. O sujeito que transitam entre dois seres e dois lugares, quando na                

verdade, o sujeito está numa formação do mesmo sujeito. 

Monja Coen (2015), no prefácio do livro “A arte cavalheiresca do arqueiro zen” de              

Eugen Herrigel (2011), comenta sobre a condição humana na relação na educação entre             
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Mestre e Aprendiz que, para nós, devido ao contexto cultural, devido a uma diferença abissal,               

aqui se insiste em falar, Professor-Aluno. Neste prefácio, um breve texto embora denso, não              

apenas situa mas instaura de um lugar de troca constante e, de forma precisa, situa estes                

lugares dos corpos que um completam o outro, pois um sem o outro, aquele não existiria. 

Um tem o tanto do outro, “E o discípulo é o mestre do mestre, pois o ensina a ensinar.                    

O mestre é o discípulo, pois aprende a compreender e orientar” (HERRIGEL, 2015, P.06). O               

Pibidiano, assim, é um papel dual, que nos lembra, enquanto professores, que também somos              

estudante, vice-versa.  

 

Contextualizando um pouco do PIBID 

O Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência- PIBID existe em várias             

áreas de conhecimento e foi criado pelo Ministério de Educação com a intenção da              

valorização da prática docente, dispondo de bolsas concedidas pela Coordenação de           

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES ) aos estudantes dos Cursos de            3

Licenciatura, desenvolvendo um trabalho que com a supervisão de um professor da Educação             

Básica e um coordenador de área da Educação Superior, deverá estimular e possibilitar uma              

parceria entre os dois níveis de ensino, o básico e o superior, envolvendo neste processo,               

docentes e discentes que em um futuro próximo se tornarão docentes também. 

O PIBID é, hoje, um grande marco na formação inicial de um grupo de acadêmicos               
de Artes Visuais que, juntamente com professores da IES e professores da rede             
pública estadual de ensino, vislumbram uma formação inicial alicerçada em um           
ensino, ao mesmo tempo, investigativo e reflexivo que constrói, desconstrói e           
reconstrói a prática escolar cotidianamente, alimentada por saberes advindos não          
apenas do universo acadêmico mas também das ações colaborativas que passaram a            
existir entre a comunidade universitária e a comunidade escolar, formada pela escola            
e todo o seu entorno. (NUNES, 2013, P. 27) 

3 Autarquia e agência pública de pesquisa do Brasil vinculada ao Ministério da Educação. 
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No Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFPE, o PIBID foi iniciado em 2012,               

sendo a primeira escola a recebê-los a “Escola Estadual Diário de Pernambuco, localizada no              

bairro do Engenho do Meio no grande Recife, contava com cinco estudantes e era              

supervisionado pela docente de artes na escola no Ensino Médio, mais adiante a equipe foi               

renovada (a bolsa só perdura por dois anos consecutivos para cada grupo de estudantes) indo               

este novo grupo para o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco – CAp,               

e a partir de 2015 vindo para o IFPE, onde permanecem até hoje. 

O grupo atual presente neste segundo semestre do ano letivo de 2017, é composto por               

cinco integrantes que frequentam aulas de componentes diversos no Curso de Artes Visuais             

do IFPE, sendo importante ressaltar que os/as pibidianos/pidianas desenvolvem atividades e           

projetos também fora de sala de aula, como oficinas, rodas de diálogos, palestras,             

performances, no cotidiano escolar e em eventos que acontecem dentro do calendário escolar             

vigente.  

O presente artigo foi escrito a partir de duas perspectivas: Docente/Pibidiano. Assim,            

é circunscrita em vivências experimentadas em sala de aula e fora dela; e em              

encontros/desencontros, concordâncias e discordâncias. Nestes momentos, ora difíceis, ora         

facilitadores, mas nunca fortuitos, com aprendizados constantes, revendo nossas práticas;          

colocando em cheque este lugar de ser professor-estudante. 

Assim, compreendemos a experiência, como algo que nos atravessa, nos afeta ao             

ponto de olharmos para os indícios de nossas caminhadas; aprendizados. É a escrita a partir               

do estalo : É perceber aquilo no trajeto da relação, que necessita ser visto, pensando,              4

4 Termo usado por Roland Barthes(2015) em câmara clara para designar uma determinada imagem da imagem fotográfica 
que é aquilo que “provoca um abalo”(BARTHES, p.46, 2015). 
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repensando e, sobretudo, compartilhando, para possíveis outros É escrever. É pensar e situar             

o estudante que está para ser professor e o professor que percebe que também é estudante. 

Relato do docente do IFPE 

Xadai já havia sido meu aluno no Ensino Fundamental em uma escola privada onde              

trabalhei por vários anos, na época era tão jovem quanto ele deve ser agora, depois, nesta                

mesma escola fui a Coordenadora pedagógica da sua série e depois só então depois de alguns                

anos passados o reencontrei, desta vez no último ano do Ensino Médio, estudante inquieto,              

rebelde, questionador desde sempre! Estudante que achei já haver concluído minha história            

com ele em sala de aula, depois de tantas idas e voltas no Ensino Básico.  

Eis que não foi isso que o destino havia nos reservados, pois, quando me tornei               

professora substituta na UFPE, o encontro novamente em sala de aula como aluno. Tenho lá               

as minhas dúvidas se este reencontro foi algo que havíamos desejado durante as nossas vidas,               

mas enfim, estávamos lá novamente em sala de aula, eu, iniciando a minha vida docente no                

Ensino Superior; ele estudando para tornar-se também um professor, um professor de Artes! 

 
[...] A vida e o viver não consiste em obter informações, mas na capacidade de               
processar informações, o que chamamos de conhecimento. Essa diferenciação entre          
informação e conhecimento é fundamental tanto para a compreensão do que é a visa              
quanto para uma educação realmente comprometida com o bom viver das pessoas            
(SUNG, 2006:19). 

 

Assim, Xadai Rudá escolhe resolve se encaminhar História da Arte II , também            

ministrada na turma do segundo período, só que desta vez, por mim; os argumentos para               

escolha desta disciplina, segundo ele, são baseados no seu interesse no componente de             

História da Arte e a sua intimidade comigo que poderia enriquecer a experiência da aula               

compartilhada. 
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Compartilhada sim! Pois foi esta a minha opção para a condução deste componente             

durante este período; compartilhamos planejamento, aulas, atividades, formas de avaliação,          

em uma condução de uma aula expositiva dialogada, onde qualquer um de nós poderíamos              

fazer intervenções quando achássemos necessário ou conveniente durante a aula que seria            

ministrada por nós dois todos os dias. 

Xadai foi um estudante extremamente dedicado, não deixando de comparecer em           

nenhum dia de aula, inclusive, abrindo mão de compromissos pessoais que pudessem            

atrapalhar a sua presença nas aulas, me substituindo inclusive, em um dia no qual adoeci e                

não consegui dar aula mesmo estando no IFPE. 

Confesso, que passado o entusiasmo inicial de uma experiência compartilhada, e a            

certeza de que com a presença dos Pibidianos, sempre há um novo fôlego para as aulas, me                 

senti um pouco incomodada pela escolha que havia feito, pois cabe ao professor facilitar o               

reconhecimento, por parte do estudante do Pibid, do seu lugar; portanto, foi escolha minha              

abrir o espaço para que de fato, pudéssemos construir e conduzir juntos.  

O que ocorreu era que Xadai acreditava que toda a aula poderia sempre ser construída               

a partir de um texto gerador e que sempre os/as estudantes estariam dispostos a ler o texto                 

previamente e discuti-lo em sala de aula e, assim, concentrarmos mais a nossa energia de               

modo que permitisse a busca do conhecimento e descobertas. Tal atitude, fazia me sentir              

muito tensa, pois depois de vinte anos em sala de aula, sei que nem sempre as aulas são                  

encantadoras a ponto e garantir a plena participação dos/das estudantes a partir somente do              

seu interesse, ainda mais quando esta aula perdura por quase três horas.  

Comecei a propor que ele selecionasse imagens sempre e, em contrapartida, preparava            

também slides para garantir que a aula acontecesse da melhor forma, ainda que fosse a partir                

do entusiasmo dos/das estudantes ou mesmo da insistência do professor.  

Xadai prezou sempre pela escuta dos/das estudantes acerca do conhecimento sobre os            
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temas sugeridos e acreditava que com isso a aula poderia se encaminhar, eu mais cética,               

sempre tinha o plano B, que muitas vezes entrou em ação. Por conta de algumas dessas                

práticas mais voltadas para uma aula expositiva, coisa que ele questionava bastante e             

estranhava essa relação de se ensinar, certo dia ele me provocou dizendo que eu praticava a                

“Educação bancária” citada por Paulo Freire; o que me fez refletir muito a respeito, me               

questionando, de fato, se isso acontecia na minha prática docente.  

Neste momento, confesso ter ficado bastante magoada com a menção desta           

possibilidade; porém, meus anos de experiências bem-sucedidas em sala de aula, meus            

estudos e principalmente, a minha capacidade de analítica não me deixaram impressionar por             

tal provocação.  

Como consequência disso, dei ainda mais autonomia para que Xadai conduzisse as            

aulas da maneira que achasse melhor sucedida, porém, sempre estando presente ao seu lado,              

complementando e ressaltando aspectos do tema que achasse relevantes e oportunos.           

Dediquei-me um pouco mais na aula a observar a sua didática e metodologia, e essa foi uma                 

experiência extremamente interessante para mim.  

Saí do lugar do observado para o do observador, durante alguns momentos das aulas.              

Ele se mostrava de uma forma geral, bastante seguro, de fato, lia muitas coisas e trazia essas                 

contribuições para as aulas, o que as tornava bastante ricas, porém se atrapalhava um pouco,               

não deixando claro, a meu ver, o que pretendia para com os alunos naquele momento e                

algumas discussões ficavam por vezes esvaziadas de sentido pela pouca participação por parte             

de alguns estudantes, penso que talvez não alcançassem muitos dos textos que eram sugeridos              

na aula, textos que li somente durante aulas do meu mestrado ou em disciplinas eletivas em                

programas de doutorado.  

Percebemos juntos, que por vezes, era preciso, baixar um pouco o nível da discussão              

para que todos e todas pudessem alcançar. Se faz necessário dizer que nesta turma tínhamos               
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tanto alunos já graduados na Universidade, uma aluna mestra em Antropologia, bem como             

donas de casa que haviam interrompido os estudos há muito tempo, como também estudantes              

vindos direto do Ensino Médio, dentre tantos outros casos. Percebia que ele propunha, talvez              

sem se dar conta, referências de nivelamento com as aulas da Universidade, o que para mim,                

era bastante equivocado. 

Por conta disso, demoramos um pouco para entrar em sintonia com relação ao que              

esperávamos que acontecesse nas nossas aulas, tenho certeza que a intimidade que trazíamos             

um para com o outro foi o que fez com que pudéssemos analisar o que estava se passando.                  

Depois da aula, ele mesmo pedia para que desse a “nota” de como ele foi. Acredito, que a                  

partir daí, para quem propôs escutar o/a estudante, ele compreendeu que deveria aceitar a              

atitude em sala; conversávamos durante a semana, pensávamos em textos a serem lidos com a               

turma, discutimos as imagens para se pensar em sala, ele se colocou, finalmente, neste duplo               

papel que escrevi há pouco.  

 

Relato do Estudante do PIBID 

 
Mergulhei nas letras românticas que tanto repudiei quando minha mãe quis me            
forçar a ler e gostar, e através delas tomei consciência de que a força invencível que                
impulsionou o mundo não foram os amores felizes e sim os           
contrariados(MARQUEZ, 2005, p.75) 

 

Encontros, desencontros e reencontros. Nossa formação perpassa, senão constante,         

entre essas três palavras. E a sequencialidade é estranha: há encontros que são reencontros ou               

que são desencontros; Há desencontros que fomentam incríveis encontros, que são formas de             

reencontros. Possivelmente há mais formas e mais tempo para se definir o que viria ser a                

casualidade dos encontros, pois há encontros que não se pode esperar nada do que pode vir                

acontecer, pelo motivo dos encontros serem uma situação que nos é desconhecida. 
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A Professora Luciana que conheço não é de agora do PIBID, surge aqui como mais               

um retorno aos encontros e foi aí mesmo que entendi que um encontro é uma situação                

misteriosa desta tríade: pois elas agem de forma conjunta, ou uma palavra cara para Morin               

(2011), na (des)ordem do complexus, aquilo que é tecido junto de forma “interdependente,             

interativo, inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e de seu contexto, as partes e o               

todo, o todo e as partes, as partes entre si” (MORIN, 2011, p.36). O que pode um encontro?  

Assim o encontro, tem algo de matemático e simbólico: pois faz uma situação abstrata              

tomar uma forma concreta a partir desta união. Esta tríade me mostrou ser um momento               

imprecisamente matemático, pois as operações simples evocam de maneiras invisíveis          

durantes estas situações.  

O encontro, a meu ver, é o complexus cuja forma é matemática devido às operações               

básicas: é tanto soma, subtração, multiplicação e divisão. Ora, sabemos e identificamos os             

encontros que vem a somar à nossa formação, soma que, com sua continuidade há de               

acontecer uma multiplicação ou, brincando com as palavras, multi liga os números, ação             

rizomática vital.  

Mas isto não quer dizer que um encontro não tenha a operação de subtração, próxima               

à divisão, que se parte, que some. Aprendi, neste semestre, com as relações em sala de aula e                  

com a professora em questão, que os encontros, me parece um gesto matemático - e isto não                 

quer dizer que é  pela lógica matemática, mas através do simbólico -, onde estas relações dos                

resultados são imprevisíveis. Mas, duradouro ou não? Os encontros, assim, são experiências            

que, segundo Jorge Larrosa(2002), na língua espanhola, é aquilo que “nos passa”, pois: 

(...) o sujeito da experiência seria algo como um território, algo como uma superfície              
sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos,            
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios e alguns efeitos (LARROSA,2002,          
p.24)  
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Assim, o encontro, com suas inúmeras possibilidades, é também uma forma de            

aprendizado e desaprendizado: é onde (me) acontece as somas e as subtrações. E é,              

sobretudo, essa escrita como uma prática para se pensar a vivência deste acontecimento que é               

o encontro: Perceber, identificar aquilo que que fez ou não sentido, pois o aprendizado é               

também uma construção sobre desaprender e vice-versa. Entretanto, é necessário se ter            

consciência da experiência, ou melhor, daquilo que nos atravessa, nos sensibiliza. 

Com a professora Luciana Tavares, tivemos um reencontro, que fomentaram novos           

encontros, encontros que foram também desencontros. Durante nesse caminhar do Pibid em            

2017.1, nas quintas da manhã inteira ou o que se entende de 08:15 às 11:30, finquei no                 

território da História das Artes Visuais II que é componente curricular obrigatório do 2°              

período do curso de Artes Visuais e foi ministrada por ela. 

A partir das conversas, momentos estes de encontros-desencontros me fez perceber o            

meu erro na minha prática pedagógica. Embora errando, quero dizer, devido algumas práticas             

no começo da disciplina, percebi que o que eu estava fazendo era justamente uma prática da                

universidade e projetei, como continuidade do que estudo nesse espaço, para o Instituto             

Federal e, assim, percebi que o que estava fazendo, me fez perceber que ignorei várias               

questões antes de compartilhar algo. Depois de ter percebido isso, vivenciar o erro me foi               

inquietante e necessária para a formação, que atravessa coisas para além do lugar e do ser                

Pibidiano. 

Pois, os erros, podem instigar a fomentar a rever nossas práticas pedagógicas em sala              

de aula que estão sempre na possibilidade do erro e do acerto. É quando o conhecimento pode                 

sofrer mutações, de acordo com o contexto em que ele é pensado e aplicado, pois o que eu                  

estava tentando realizar para a turma e com a turma, não fez tanto sentido no começo, como                 

diz Edgar Morin “Estamos sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e ilusões neles              

inscritos” (MORIN, 2000, p.22). 
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Percebi que a nossa formação enquanto Pibidiano, que me é para além de uma              

formação humana, é compreender as relações que temos o conhecimento e a possibilidade de              

desconstruir e construir novamente. Ou melhor, como diz Gabriel García Márquez (2002), é             

perceber o quanto os amores, que são as experiências férteis de vida, são responsáveis pelas               

infelicidades e as contradições; mas não seria nesta vivência na qual poderíamos nos colocar              

em cheque e perceber que é neste caminho natural da formação humana que podemos              

encontrar possibilidades outras e criarmos bifurcações no caminho criativas e          

transformadoras?  

 

Considerações  

Depois de vivenciarmos todos esses encontros onde questões como metodologias          

foram se aprimorando e a partir daí começamos a realmente a trocar, partilhar experiências,              

com o frescor da Universidade, dos autores contemporâneos que lidos em aulas na UFPE,              

promovendo em vários momentos inter-relações com a filosofia, psicanálise e temas afins; e a              

maturidade de anos vividos em sala de aula, dos vários lugares por onde já passeamos na vida                 

acadêmica e profissional, tentamos entrar numa sintonia pedagógica. 

Os lugares se trocam, pibidiano aprende com a professora e a professora aprende com              

o pibidiano. Essa relação é uma constante forma de aprendizado e desaprender que torna a ser                

o motor dos afetos que surgem neste contexto de sala de aula. Os poderes existem, estão em                 

jogo, entretanto, não só apenas se trata desta palavra e sim o potencial dessas relações que são                 

necessária. “Quanto maior for o afeto, para conosco, do qual imaginamos estar afetada a coisa amada,                

tanto mais nos gloriaremos”(SPINOZA, 2007, p.203) e não seria a partir dos afetos que poderíamos               

olhar como isto atravessa o corpo e poderíamos transformar?  

Erros e acertos sempre pensando nos estudantes e na responsabilidade que assumimos            

na nossa profissão, tirando o melhor desta experiência e aprendendo um com o outro, tendo               
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esse compromisso ético de partilha, fazendo valer à pena cada dia de aula, foi que               

conseguimos chegar no âmago da relação PIBID/escola, revelar para futuros professores o dia             

a dia construído na sala de aula. E também fora dela a partir de experiências por horas                 

frustrantes, mas em sua maioria, bastante instigadoras e prazerosas! 
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UMA EXPERIÊNCIA SURREAL NO PARFOR: APRENDENDO 
AUDIOVISUAL NA AMAZÔNIA 

 
Me. Raymundo Firmino de Oliveira Neto1 - UFPA 

 
Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 

 
Resumo 
O artigo apresenta o relato de experiência de docência da disciplina Laboratório de Audiovisual do 
Plano Nacional de Professores da Educação Básica (PARFOR), ministrada no município de Santarém, 
PA. São analisados os conteúdos, recursos, processos e resultados obtidos na disciplina, a partir do 
relato do professor e dos registros feitos em sala de aula, tendo como base a Abordagem Triangular 
para fazer uma reflexão crítica sobre a metodologia utilizada pelo professor e sua eficácia no 
aprendizado das alunas. Ao fim, a relação entre a contextualização, o fazer e a leitura da obra de arte, 
assim como o diálogo com os saberes dos educandos, foram evidenciados na realização de um curta-
metragem surrealista, “Viveiro” (2017), durante a disciplina.  
Palavras-chave: Cinema. Audiovisual. Abordagem Triangular. Surrealismo. 
 
Introdução 
 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) é um 

programa do Ministério da Educação que funciona em regime de colaboração entre a Capes, 

os estados, os municípios e as Instituições de Educação Superior – IES. Esse programa visa a 

graduação de professores atuantes na Educação Básica que não possuem formação específica 

na área em que atuam, algo recorrente nos municípios do interior do estado do Pará, 

principalmente na disciplina de Artes, o que agrava a visão da Arte apenas como disciplina 

recreativa usada para complementação da carga horária de professores e a descontração dos 

alunos. 

Em Santarém, a turma da disciplina de Laboratório de Audiovisual era composta por 

17 mulheres entre 28 e 45 anos de idade, cursando o 3º semestre do curso de Artes Visuais, 

algumas com mais de 10 anos de experiência de docência na educação básica, advindas de 

interiores da região Amazônica como Prainha, Monte Alegre, Alenquer, e outros que possuem 

acesso à Santarém via transporte fluvial. As aulas aconteceram na Escola do Parque, estrutura 

que atende a todas as escolas do munícipio nos três níveis da Educação Básica, possui um 

                                                   
1 Doutorando em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Professor 
convidado no curso de Artes Visuais do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
coordenado pela UFPA. 
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laboratório de informática, salas com ar-condicionado, projetor, caixa de som, um parque 

ecológico com animais, plantas e trilhas de caminhada.  

Essa estrutura ideal, apesar de não ser a realidade em todos os interiores do estado, 

contribuiu muito para o andamento da disciplina e influenciou a produção das alunas. No 

entanto, como a disciplina de Laboratório de Audiovisual necessita de equipamentos de 

filmagem que dificilmente são encontrados em instituições da Educação Básica, foi preciso 

buscar alternativas viáveis para a possibilidade das alunas/professoras levarem o conteúdo 

para suas escolas no interior. A melhor alternativa foi utilizar smartphones e câmeras 

fotográficas portáteis, além de tripés e refletores feitos artesanalmente com materiais 

acessíveis como PVC, braçadeira, etc.  

Hoje, as pessoas possuem na palma de suas mãos meios de produção e divulgação de 

vídeos tecnicamente muito mais avançados que os primeiros realizadores do cinema. A 

proposta da disciplina era utilizar esses recursos que estão ao alcance dos próprios alunos para 

a prática audiovisual, entendendo as possibilidades técnicas e aprendendo a operá-las em 

função de uma linguagem. 

Na verdade, o tempo para produção audiovisual foi o fator mais agravante. A 

disciplina possuía 48h de carga horária para ser ministrada em uma semana de segunda a 

sábado. Mesmo se tratando de uma disciplina de laboratório, há a necessidade de 

embasamento teórico para contextualização da prática, entendimento da linguagem 

audiovisual e desenvolvimento de um pensamento crítico sobre esse meio de expressão. 

Portanto, foi adotada a Abordagem Triangular de Barbosa (1998) para articular o fazer 

artístico, a contextualização e a leitura ou interpretação de obras audiovisuais, tecendo uma 

teia entre referências, conteúdos e a prática das alunas. 

 
Desenvolvimento 
 

Em uma primeira conversa, foi solicitado que as alunas citassem o último filme que se 

lembravam de ter assistido, as respostas variaram entre “Cinquenta Tons de Cinza” (2015), 

“Diário de uma Paixão” (2004), “Frida”(2002), “Crepúsculo” (2008); uma aluna disse nunca 

ter assistido a um filme inteiro na vida, ou ter ido ao cinema, apesar de exibir filmes de 

animação aos seus alunos; outras três alunas foram pela primeira vez ao cinema em Santarém 
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assistir a um filme do circuito comercial, quando tiveram a oportunidade no início das aulas 

do PARFOR.  

As referências de cinema das alunas/professoras eram em sua maioria de um cinema 

industrial americano, pautado em uma realidade distante da que viviam, fazendo com que 

algumas perdessem até o interesse em assistir filmes. Entende-se como cinema industrial 

aquele pautado nas intenções mercadológicas de um estúdio, nos moldes construídos por 

Hollywood na primeira metade do século XX, onde a liberdade criativa do autor era 

comprometida pelo viés capitalista da produção.  

Para Paulo Freire (1996) uma educação crítica precisa ser dialógica, levando em 

consideração a bagagem cultural e o conhecimento trazido pelo aluno para a sala de aula. Sem 

descartar as referências das alunas, o professor as utilizou para elucidar o conteúdo formal da 

disciplina, a medida que ia acrescentando novas referências ao seu repertório. E aos poucos 

foram apresentados contrapontos do cinema industrial americano aos estilos e as vanguardas 

artísticas no cinema, como: surrealismo, construtivismo russo, expressionismo alemão e os 

movimentos cinematográficos do cinema novo francês, realismo italiano, cinema novo 

brasileiro.  

A fim de elucidar o que seria passível de ser desenvolvido na disciplina, além de 

instigar as alunas a pensarem no tema para seu trabalho final, o professor exibiu o 

documentário “Sonhos na Mala” (2017, 23 min). Dirigido por Elsamar Emerique, o 

documentário foi resultado de outra disciplina de audiovisual do PARFOR, ministrada no 

pólo de Tailândia. Ele trás a realidade de alunos que precisam viajar quilômetros, deixando 

para trás suas casas, para estudar no PARFOR durante as férias de seus empregos e usando o 

décimo terceiro para as despesas de hospedagem. A identificação das alunas com o 

documentário foi instantânea, serviu de ponto de partida para salientar as referências advindas 

de Eduardo Coutinho.  

Com saberes socialmente construídos em suas comunidades, as alunas não eram uma 

página em branco a ser preenchida pelo professor. Muito pelo contrário, elas traziam uma 

série de concepções e referências para o diálogo, cabia ao professor conseguir correlacionar o 

conteúdo da disciplina com a realidade concreta das alunas. Isso somente foi possível ao criar 

um ambiente propício ao aprendizado e a produção crítica do conhecimento. Por isso, o 
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professor não impôs a realização de um curta-metragem documental ou ficcional, mas deixou 

para as alunas decidirem por qual caminho seguiriam na prática, adaptando parte do plano de 

ensino conforme as necessidades da turma. As exibições de filmes na íntegra eram seguidas 

de crítica e debate, como no caso do documentário “Estamira” (2004) de Marcos Prado, sobre 

o qual as alunas realizaram uma crítica escrita. 
Leitura da obra de arte é questionamento, é busca, é descoberta, é o despertar da 
capacidade crítica, nunca a redução dos alunos a receptáculos das informações do 
professor, por mais inteligentes que elas sejam. A educação cultural que se pretende 
com a Proposta Triangular é uma educação crítica do conhecimento construído pelo 
próprio aluno, com a mediação do professor, acerca do mundo visual e não uma 
“educação bancária”. (BARBOSA, 1998, p. 40) 
 

A contextualização e a leitura de obras ocorreram de forma simultânea, atravessadas 

por exercícios práticos durante a disciplina para que as alunas pudessem compreender não 

apenas o que faziam, mas porquê faziam determinada atividade. Para Barbosa (1998) não 

deve haver uma hierarquia linear seguindo pela leitura, depois a contextualização e por fim a 

prática artística, essas atividades podem se alternar conforme a metodologia e as necessidades 

da disciplina. Segundo a autora, “não se tratam de fases da aprendizagem, mas de processos 

mentais que se interligam para operar a rede cognitiva da aprendizagem” (BARBOSA, 1998). 

Não obstante, na disciplina o cinema foi abordado como um dispositivo ao invés de 

um artefato técnico. Para Agamben (2009), um dispositivo é um meio que envolve a 

articulação de uma linguagem, um espaço, uma tecnologia, uma cultura, um público e 

diversos outros fatores para que possa funcionar como um dispositivo capaz de narrar 

histórias, criar ficções, orientar e condicionar o olhar, constituir discursos, entre outros. Logo 

no início das atividades, foi estudado o mito do “cinema total”.  No qual o cinema é visto 

como uma invenção de captura da “realidade”, por ser capaz de registrar os objetos no espaço 

sem o auxílio da “interpretação do homem” (BAZIN, 1946). Em seguida, as alunas foram 

solicitadas a entrarem em duas salas de aula diferentes, sozinhas, para registrarem uma 

fotografia do espaço com seu smartphone.  

Como resultado, todas apresentaram imagens e olhares diferentes, essas imagens 

foram aproveitadas para compreensão dos conceitos de espaço e tempo diegético, 

enquadramento, ponto-de-vista e mise-en-scène. No exercício, por mais que duas alunas 

tivessem escolhido o mesmo objeto para fotografar no espaço da sala, elas o fotografaram de 
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ângulos diferentes, incluindo ou excluindo outros elementos da cena. Ao posicionar todas as 

fotografias lado a lado, as alunas puderam perceber que a junção de todas as imagens compõe 

um novo espaço. Por fim, compreenderam que a realidade representada no filme é uma 

construção, podendo unir planos de várias locações diferentes para criar uma nova realidade 

espacial, inexistente fora da diegese fílmica, por exemplo. 
Fig. 1. Captura de imagem do trabalho das alunas sobre cinema de atrações. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Em outra atividade, as alunas experimentaram a técnica de Pixilation.  Elaboraram em 

grupos um vídeo minuto tendo como referência o cinema de atrações e a construção de gags 

visuais. Os filmes de George Méliès e Segundo de Chomón serviram de contraponto as vistas 

dos irmãos Lumière, introduzindo a possibilidade de criação de cenas fantásticas e ficcionais, 

muito mais da ordem da fantasia do que do mito do cinema total. As alunas aprenderam a 

editar o material filmado no software livre Openshot, algumas tiveram dificuldade de executar 

os comandos por falta de noções básicas de informática ou de apresentarem uma 

“tecnofobia”, ou seja, aversão, repulsa ou medo a tecnologia.  

Essas primeiras visões da realização cinematográfica já identificaram, mesmo nos 

primórdios do cinema, duas linhas que seguiram caminhos opostos: o da transparência e o da 

opacidade. Segundo Xavier (2005), o cinema é a construção de um discurso. No qual a 

montagem pode ser disfarçada pelo autor para garantir uma maior ilusão da realidade, ou 

ressaltada a fim de que o público tenha consciência de que assiste a um filme e não a 

realidade. Essa divisão de discursos ocorre principalmente no uso diferenciado da montagem 

cinematográfica, devendo ser invisível no cinema da transparência e aparente no da 

opacidade. 

Seguindo essa discussão, estudaram o desenvolvimento do cinema como narrativa 

visual na obra de D. W. Griffith, a montagem e a especificidade do cinema a partir da teoria 
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da montagem de Sergei Eisenstein, e a relação do cinema com as outras Artes do tempo e do 

espaço. As alunas se dividiram em grupos novamente para fotografarem planos 

cinematográficos (PP, PM, PG, PA, PF, PPP, PD, PC) e ângulos de câmera específicos pelo 

parque da escola, os resultados foram exibidos e discutidos com toda a turma em sala de aula. 

Pode-se perceber a possibilidade de justaposição dos planos para criação de cenas e 

sequências narrativas apenas com o reordenamento sequencial das fotografias realizadas pelas 

alunas. 

 No decorrer da disciplina, as alunas passaram a identificar recursos estilísticos em 

uma obra audiovisual estudando: câmera, continuidade, corte, closes e composição 

(MASCELLI, 2010). Por exemplo, através da exibição do curta-metragem de ficção 

“Matinta” (2010) de Fernando Segtowick, foi realizada uma leitura de quais recursos 

utilizados pelo diretor tornou possível a aproximação do gênero de terror com um mito da 

Amazônia. O curta também serviu para ser discutida a representatividade da cultura local em 

obras audiovisuais. Por falta de público, o cinema brasileiro sobrevive de editais de fomento a 

cultura da ANCINE, dessas produções raras exceções conseguem um espaço no circuito de 

exibição dos cinemas nacional e uma aclamação popular.  

Isso quando não são produções nacionais que apenas repetem os mesmos recursos 

estilísticos de um cinema industrial americano na tentativa de obter público. O autor Glauber 

Rocha (1965) já sinalizava esses problemas no Cinema Novo na década de 60: “o cinema 

novo é um projeto que se realiza na política da fome, e sofre, por isto mesmo, todas as 

fraquezas consequentes da sua existência”. Glauber (1965) defendia um cinema de cunho 

social que retratasse as questões do seu tempo, enfrentasse o cinema industrial e possuísse 

uma forma e conteúdo original. 

 Após um debate aberto com a turma sobre a realização do trabalho final da disciplina, 

a maioria optou por realizar uma obra surrealista. Foi decido ter as funções de equipe 

distribuídas entre todas as alunas para realização de um único curta-metragem como trabalho 

final. Seguindo essa direção, foram realizadas leituras da obras “Um Cão Andaluz” (1929) de 

Luis Buñel, “Espuma dos Dias” (2013) de Michel Gondry e “Sangue de um Poeta” (1932) de 

Jean Cocteau, assim como a contextualização das características do estilo presentes em suas 
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obras: descontinuidade espaço/temporal e narrativa, associação de cenas aparentemente 

desconexas, deslocamento de objetos de seu contexto usual, entre outras.  

O Surrealismo foi um movimento amplo, no início do século XX influenciou 

cineastas, poetas, escritores e pintores interessados nas descobertas da psicanálise, do 

inconsciente e do potencial criativo dos sonhos. Segundo Ostrower (2013) o surrealismo 

caracteriza-se por um estilo próprio que pode as vezes ser confundido pela temática fantástica 

nas Artes. A diferença está no fato do fantástico ter uma lógica interna que apresenta 

elementos irracionais como parte de uma realidade, como no caso do cinema de George 

Méliès e Segundo de Chomon. Já o Surrealismo realiza ligações estranhas entre objetos 

familiares, apresentando lacunas que são preenchidas pelo observador e seu inconsciente. 

Enquanto o tema do fantástico possui um contexto com coerência, o estilo surrealista 

reordena os fatores para obter um resultado incoerente e desvinculado da razão. As vezes essa 

divisão pode ser mais tênue do que parece nas Artes Visuais como no caso de Bosch, Miró, 

Klee, mas ainda assim existe porque as emoções e os desejos mais primitivos de uma pessoa 

pode vir à tona condensados na interpretação de uma obra surrealista ou na sua atribuição de 

sentido. Enquanto na temática fantástica por mais irreal que pareça o conteúdo, ele ainda 

guarda consigo o sentido e a coerência da qual carece propositalmente a proposta surrealista. 

Entre os principais artistas do surrealismo nas Artes Visuais encontramos Salvador Dali, Max 

Ernst, René Magritte, Yves Tanguy, entre outros.  

Segundo Barbosa (1998), “contextualizar é estabelecer relações. Neste sentido, a 

contextualização no processo ensino-aprendizagem é a porta aberta para a 

interdisciplinaridade.” A contextualização não deve ser apenas histórica, essa abordagem 

modernista não cabe na educação progressista pós-moderna, as relações devem ser com a 

história, mas também com os aspectos sociais, antropológicos, étnicos, estéticos, formais e 

culturais. Logo, discutir surrealismo na Amazônia pode abrir espaço também a abordagem de 

temas fantásticos, mitos e lendas que perpassam o imaginário popular e se misturam aos 

sonhos e desejos dessa região. No curta, há uma velha assanhada ou a Matinta Pereira?  

As vanguardas artísticas já haviam sido estudadas pelas alunas em História da Arte III, 

agora elas puderam ver seus desdobramentos no cinema e, principalmente, na prática. 

Segundo Barbosa (1998, p.46), “cultura não se injeta, se pratica”. Com a atualização da teoria 
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na prática as alunas puderam consolidar o conhecimento, desenvolver suas percepções e 

indagações sobre o processo de criação de uma obra surrealista. A prática da Abordagem 

Triangular possibilita a experimentação contextualizada, o aluno desenvolver a técnica aliado 

a um pensamento crítico sobre o processo, distante da educação bancária e da posição passiva 

diante do conhecimento. Pode, enfim, construir o conhecimento com a mediação do professor. 

Para uma aluna foi “maravilho poder fazer um filme surrealista, isso parecia tão distante”. 
Fig. 2. Making-off do curta-metragem “Viveiro” (2017) 

 
Fonte: Os autores. 

 

 Para elaboração do roteiro, as alunas foram orientadas a construir um argumento a 

partir da escrita automática e do método de poesia surreal “The Exquisite Corpse” ou 

“cadáver esquisito”, na qual cada aluna deveria escrever uma linha ou frase do argumento sem 

ter conhecimento da frase anterior ou dar continuidade a ela, escreviam uma frase em um 

papel e passavam a folha dobrada para a próxima pessoa. O resultado obtido foi o seguinte: 

 
Homem passeando pelo parque ficou todo pelado. 
Uma onça começa a dançar com o homem pelado. 
Mulher é mordida pelo cachorro. 
Homem corre com medo da onça pintada na direção de um gato. 
Mulher entra pela porta, dá um grito e cai desmaiada ao ver a cadeira vazia estirada no chão. 
Velha assanhada corre com pau na mão. 
Homem deita para descansar e começa a roncar, recebe água no rosto e levanta assustado; veste-se de 
mulher e dança carimbo.  
 
O argumento foi utilizado como guia para a realização, tendo suas cenas alteradas e 

substituídas conforme a necessidade criativa e técnica da produção. Já na pré-produção foram 

reorganizadas algumas cenas pela viabilidade de execução, tendo seus elementos substituídos 

por outros sem qualquer sentido aparente. As alunas entraram em uma dinâmica de 

atualização do surrealismo, garantindo o máximo de aproveitamento ao estabelecer relações 
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com a sua vivência e cotidiano. Elementos da cultura amazônica se fazem presentes por toda a 

obra: da onça à beira do rio, do carimbó ao movimento da câmera rodopiando.  

Com a ideia e o argumento definidos, começou a pré-produção. Foi comum acordo 

que as funções de direção e roteiro seriam coletivas e seguiriam a lógica do improviso, porém 

seriam formadas equipes de produção, direção de arte, direção de fotografia, captação de 

áudio e atrizes, cada aluna assumindo funções com as quais se identificavam: costureira e 

maquiadora assumiram a direção de arte, alunas com mais facilidade no manuseio do 

smartphone assumiram a direção de fotografia e captação de áudio.  

 
Fig. 3. Captura de imagens do curta-metragem “Viveiro” (2017). 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KP3e2lL9Kfc&t=14s. 

 

Nas filmagens, foi mantido o clima de improviso e liberdade, o que não fez as alunas 

deixarem de encarar a atividade com seriedade e compromisso. No curta, um diálogo foi 

completamente improvisado pela aluna Ana Claudia, o enquadramento principal dessa da 

cena foi pensado por Simone dos Santos, outras duas alunas filmavam a cena de outro ângulo. 

Já em outra cena, quando a onça se transforma e começa a girar, é evidente a influencia do 

filme “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969) e “Deus e o Diabo na Terra 

do Sol” (1964) de Glauber Rocha que tiveram trechos exibidos e discutidos em sala de aula 

durante a disciplina. 

Mas, para além das aproximações visuais, no curta há um uso não convencional da 

linguagem cinematográfica, a assimilação da cultura local, o uso de jump-cuts, a câmera na 

mão, o som direto, as filmagens externas em ambientes reais, a iluminação natural e a 

descontinuidade narrativa; todas essas são características de um cinema que não se deixa 

intimidar pela falta de recursos, se apropria da escassez como proposta estética e não como 

empecilho a criação. A máxima “uma ideia na cabeça e uma câmera na mão” reflete muito 
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bem o espírito do realizador que se deixar guiar pelo acaso e não se intimida com as 

dificuldades.  

Durante as filmagens as câmeras estavam livres, sem as amarras de um storyboard ou 

a decupagem de um roteiro técnico rígido, permitindo a mobilidade do olhar, a improvisação 

de cenas, atuações e diálogos. Afinal, a ideia era que o fazer fosse guiado pela intuição e o 

inconsciente, desde o roteiro até a relação da câmera com a realidade. A construção dessa 

obra audiovisual foi inteiramente coletiva, as alunas tomaram todas as escolhas decisivas para 

o filme, do enquadramento ao modo de montagem. As locuções em off são trechos extraídos 

do Manifesto Surrealista de André Breton escolhidos pelas alunas conforme a identificação 

com a proposta do curta. 

No processo de montagem, as cenas foram intercaladas e rearranjadas para mesclarem 

os sentidos aparentes de cada situação. Assim, ao invés de procurar exercer um controle sobre 

o sentido ou estabelecer uma ordem de continuidade entre os planos, a montagem do curta 

procurou lançar novos olhares a convenções da linguagem cinematográfica. Estabelecendo 

um jogo com as convenções de continuidade, campo/contra/campo, câmera subjetiva, 

montagem alternada, montagem analítica. A música foi cedida pelo cantor e compositor 

Milton Rocha de Marabá e foi adicionada posteriormente. 

Uma placa no parque ecológico da escola sinalizava “Viveiro de Jabuti”, de onde 

surgiu a inspiração para o título. No dicionário Aurélio (FERREIRA, 2016) a palavra 

“Viveiro” é descrita como um “recinto covenientemente preparado para nele conservar e 

reproduzir animais vivos ou plantas”. Há vida no viveiro? Ou seria mais apropriado o uso do 

termo “cativeiro”? Por que no curta mulheres aparecem vestidas de homem? O que o desejo e 

a loucura têm a ver com essa produção? E qual a relação entre os dois? Por que a mulher vira 

onça? De quem é o corpo no rio? Por quê no meio a tantas tramas e cenas fantásticas uma 

cadeira vazia no meio de uma sala de aula assusta tanto? Quem é a mulher que parece ver e 

controlar com risadas tudo o que acontece? Estaria tudo conectado ou solto? Um sonho? Um 

pesadelo? Qual o significado? Cabe ao público responder a essas perguntas, não ao curta.  

Nesse sentido, o curta se configura como uma obra aberta (ECO, 2005) que carece da 

interpretação do público para juntar todas as partes do seu quebra-cabeça. Ao invés de 

entregar o significado pronto e acabado, as imagens fazem um convite a imaginação, não 
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delimitam, mas abrangem as possibilidades de interpretação do público. Este acostumado a ter 

a trama e as conclusões entregues de bandeja no cinema industrial, recebe uma obra como 

“viveiro” com muito estranhamento, pois está acostumado a uma posição mais passiva diante 

da narrativa fílmica e o seu significado.  

Considerações Finais 
 
A avaliação das alunas na disciplina foi contínua, a partir das atividades individuais e 

de grupo. Para as atividades em grupo foram estabelecidos critérios como participação e 

desempenho nas atividades propostas. Nas atividades individuais de prática audiovisual os 

critérios eram de domínio técnico e expressivo, compreensão da linguagem audiovisual e 

adequação ao comando das atividades. As interpretações das obras audiovisuais foram 

analisadas conforme a capacidade crítica, a coerência e coesão das ideias expostas.  

Algumas alunas tiveram dificuldade com as atividades práticas de edição por falta de 

conhecimentos básicos de informática. Essa dificuldade seria sanada se as alunas tivessem no 

primeiro semestre uma disciplina de Introdução a Informática para prepará-las às outras 

disciplinas que precisam do uso do computador e operação de softwares. 

 Na disciplina, houve a tentativa de manter um equilíbrio entre o fazer, o contextualizar 

e a leitura de obras audiovisuais, tendo em vista que essas atividades se retroalimentam. Mas 

a leitura foi muito comprometida por falta de tempo de exibir obras audiovisuais na integra 

que seriam de fundamental importância para um melhor aproveitamento da disciplina. No 

entanto, procurou-se exibir trechos aliados a contextualização das obras para suprir essa 

necessidade. 

 Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, tanto do ponto de vista prático 

como conceitual. No fim da disciplina, após a exibição do curta em uma sessão de cinema 

improvisada com as alunas e a diretoria da escola, foi aberto um debate sobre o processo de 

criação do curta e o resultado obtido na disciplina. As alunas se surpreenderam bastante com 

o resultado e demonstraram um interesse e compreensão da realização audiovisual muito 

maior do que possuíam no início da disciplina. 

 Ver o desdobramento de uma obra como o curta “Viveiro” (2017) é importante para 

percepção das alunas sobre as possibilidades de criação mesmo diante de condições técnicas 

adversas. O espírito revolucionário do cinema novo pairou pelo ar junto com a liberdade de 
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criação do surrealismo. Logo, além da linguagem cinematográfica, da edição, da captação de 

áudio e de técnicas de filmagem, as alunas aprenderam a se posicionar como criadoras e 

artistas no audiovisual.  
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“VELHOS/CONTEMPORÂNEOS DESAFIOS DO PROFESSOR-ARTISTA-
CÊNICO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE QUESTIONÁRIO COM OS 
EGRESSOS DO CURSO DE ARTES CÊNICAS E DANÇA DA UEMS E AS 
PERCEPÇÕES ATUAIS DO ESTÁGIO” 
 

ARAÚJO, Christiane1 

OLIVEIRA, Keyla Andréa2 

 

Grupo de Trabalho em Ensino – GT-3 
Resumo 
A proposta deste artigo é refletir acerca dos velhos/contemporâneos desafios apresentados pelos 
egressos do Curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 
segundo análise de questionários feitos com os mesmos e das percepções do estágio supervisionado 
em 2017. O texto apresenta um recorte destes dados, considerando o professor-artista-cênico que atua 
no ensino de arte na escola formal, categoria que será esmiuçada e serve de apoio para a discussão de 
aspectos importantes que surgiram na investigação qualitativa, tais como a resistência, o saber 
sensível, o papel da arte na escola e a prática docente com seus desafios. 

 
Palavras-chave: professor-artista-cênico, artes cênicas e dança, estágio supervisionado. 
 
 
Introdução 

 

Necessário se faz, antes de adentrarmos o cerne desse artigo no que refere à análise e 

reflexão do questionário aplicado para os egressos do Curso de Artes Cênicas e Dança da 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), contextualizar de que universidade 

estamos falando, as circunstâncias de criação do Curso em voga, como ele se estruturou e 

explicitar a categoria do artista-professor cênico que atua no ensino formal. Isso nos dará as 

bases para a discussão dos velhos/contemporâneos desafios do ensino de arte, tendo em vista 

aspectos que se evidenciaram no questionário aplicado aos ex-acadêmicos, quais sejam, a 

questão da resistência, do saber sensível, do papel da arte na escola e da prática docente com 

seus desafios. 

                                                 
1 Doutoranda e Mestre em Educação pela UCDB/MS; Especialista em Arte Integrativa – Anhembi Morumbi/SP; 
Graduada em Dança pela FAP/PR. Professora no curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS. 
2 Doutora e Mestre em Educação pela UFG; Graduada em Pedagogia pela UFG; Professora no curso de Artes 
Cênicas e Dança da UEMS. 
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A UEMS foi criada pela Constituição Estadual de 1979 e ratificada em 1989, com a 

finalidade de implantação de diversos cursos para o ensino superior, sendo em sua maioria 

Licenciaturas; o Estado tinha o intuito de elaborar uma proposta de Universidade que tivesse 

compromisso com as necessidades regionais, particularmente com os altos índices de 

professores em exercício sem a devida habilitação, e, ainda, com o desenvolvimento técnico, 

científico e social da região. 

A implantação da UEMS no Estado inicia com a sua sede em Dourados com Unidades 

de Ensino em outros 14 municípios3 (hoje Unidades Universitárias), que, além do ensino, 

passaram a desenvolver atividades relacionadas à pesquisa e à extensão, essenciais para que a 

instituição seja reconhecida como universidade. E somente em 2001, por meio da Resolução 

COUNI-UEMS nº 184, de 10 de outubro de 2001, foi criada a Unidade Universitária de 

Campo Grande, com a finalidade de atender à demanda do curso de Graduação Normal 

Superior também na Capital. 

Nesse contexto, buscando responder às demandas da educação na capital e nos 

municípios de seu entorno, pesquisadores e professores da UEMS, apoiados por 

representantes do poder público de MS, justificaram perante o governo do Estado o quanto os 

cursos de graduação de Teatro e Dança se constituíam uma necessidade emergencial para a 

região. Dessa forma, com base na Resolução CNE/CES nº 3 e 4, de 8 de março de 2008, foi 

criado e publicado no Diário Oficial nº 7536, de 04/09/2009, o Curso de Licenciatura em 

Artes Cênicas e Dança (AC e D)4,  visando à formação do professor que atuaria na Educação 

Básica5.  

A graduação de AC e D visa a uma formação que ofereça ao estudante uma sólida 

formação ética, teórica, artística, técnica e cultural, que o capacite tanto a uma atuação 

profissional qualificada, quanto à investigação de novas técnicas, metodologias de trabalho, 

                                                 
3 Aquidauana, Amambai, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, 
Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. 
4 Utilizaremos esta abreviação numa nova menção. 
5Cabe-nos ressalvar que nesta nomenclatura existe um erro conceitual, pois Artes Cênicas é uma grande área da 
arte que envolve teatro, dança, circo e performance, segundo a Associação Brasileira de Artes Cênicas 
(ABRACE). Esse equívoco foi solucionado após a primeira avaliação do curso pelo MEC adotando a partir de 
2015 a denominação Licenciatura em Artes Cênicas. No entanto para este estudo, utilizaremos o nome do curso 
do qual os sujeitos investigados participaram. 
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linguagens e propostas estéticas da dança e do teatro. Propicia a formação de um profissional 

envolvido com a produção do conhecimento, utilizando-a como elemento de valorização da 

pessoa e da expressão corporal cênica. Pretende com essa formação contribuir para o 

fortalecimento da Arte nas escolas da educação básica, suprindo lacuna das escolas dos 

sistemas que, no Estado do Mato Grosso do Sul, carecem de profissionais habilitados para as 

atividades da arte-educação. (MATO GROSSO DO SUL, 2009).  

Nessa perspectiva, o profissional que conclui esta graduação, poderá atuar como 

professor na disciplina de arte, no ensino formal, bem como outras atuações da área, como: 

professor de dança e teatro no ensino não-formal, intérprete criador, pesquisador das artes da 

cena, produtor cultural, entre outras. Recortamos aqui, portanto, o professor que trabalha com 

a disciplina de arte na escola, que é graduado em dança e teatro. Terminologias diversas 

foram propostas por diferentes autores para identificar esse profissional: arte-educador, 

artista-docente, artista-professor etc. Refletindo sobre essas nomenclaturas e o seu 

significado, Araújo (2014) propõe outra terminologia para identificar o professor de dança e 

teatro que atua na escola: professor-artista-cênico. A proposta dessa palavra composta traz o 

“professor” logo no seu início porque entende ser esta a profissão que o define, é no campo 

epistemológico da educação que ele transita. Já o complemento “artista-cênico” foi 

escolhido com base em Strazzacappa (2011, B, p. 78): “Essa nomenclatura utilizada na 

Europa, surgiu para diferenciar o artista cênico – dançarino, ator, mímico, músico concertista, 

performer – do artista plástico – escultor, pintor, desenhista, gravurista, ...”. A autora entende 

que o especialista em teatro e dança, trabalhando o ensino da arte do espetáculo vivo nas 

escolas, é uma possibilidade de garantirmos efetivas experiências estéticas para a aquisição do 

conhecimento nessas linguagens no ensino formal. 

Entendemos, neste contexto, que a sensibilidade e o trabalho do artista têm muito a 

acrescentar nas escolas. O professor-artista-cênico não é professor dentro da escola e artista 

cênico fora dela. Concebemos a escola também como espaço para o professor atuar com a 

criação artística no próprio fazer pedagógico, pois dessa forma o professor mantém a arte 

sempre latente em si e cria oportunidades para que ela seja experimentada e reinventada por 

seus estudantes.  
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1. Formação e docência em Dança/Teatro: 

O ensino formal da dança/teatro é a realidade a qual nos referimos neste texto, 

esclarecemos que a educação formal é aquela que ocorre nos sistemas oficiais de ensino, a 

não-formal a que corresponde a iniciativas organizadas para fins de aprendizagem da 

dança/teatro e que acontecem fora dos sistemas de ensino, enquanto a informal está 

relacionada às aprendizagens que ocorrem ao longo da experiência de vida. 

Gaspar (1992) nos diz que a educação informal distingue-se das demais por não se 

constituir de algo estruturado, isto é, “o ensino informal ocorre na experiência do dia-a-dia, 

por meio de jornais, revistas, programas de rádio e televisão, na visita a um museu, zoológico, 

centro de ciências etc.” (GASPAR, 1992, p.157). Aproximando-se dessa definição, Park, 

Fernandes e Carnicel (2007), citados por Strazzacappa (2001, p. 28) esclarecem:  

A educação não-formal [...] não apresenta tempos e locais fixos e 
tem flexibilidade na adaptação de conteúdos. Ocorre sobretudo no 
terceiro setor (ONG), em clubes, estúdios, Igrejas, escolas de 
inglês, de natação, de dança, que são reconhecidas como espaço 
de educação complementar. No campo da educação informal está 
a educação do cidadão no cotidiano, na rua, em casa, nas 
manifestações populares, nas festividades.  
 

A fim de investigarmos quais experiências com dança e teatro possuíam os 

acadêmicos antes de adentrarem na universidade, aplicou-se, em 2013, um questionário a 

todos os estudantes do Curso, com o objetivo de delinear o perfil destes acadêmicos, e 

apreender certos aspectos da composição dessa nova Licenciatura no Estado, bem como seus 

consequentes impactos sociais. O questionário foi respondido por 61 alunos6, sendo 21 do 

primeiro ano, 16 do segundo, 12 do terceiro e 12 da turma de formandos. Dos questionários 

enviados, não houve retorno de apenas três estudantes. 

Nesse questionário foram levantados diversos dados, dentre eles selecionamos para 

esta análise: suas experiências profissionais no ensino não-formal em teatro e dança, e suas 

expectativas de trabalharem posteriormente à graduação no ensino formal. Os resultados 

mostraram que 32 participantes já ministravam aulas no ensino não-formal e informal, 16 não 

haviam vivenciado à docência em nenhuma modalidade de ensino e 13 não responderam a 

essa questão. Quando a pergunta foi sobre suas experiências como atores/atrizes e/ou 

                                                 
6 Total de matriculados em 2013: 64 estudantes. 

3020



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

bailarinos/bailarinas, antes de chegarem ao curso, 22 responderam que atuavam com as 

linguagens de Teatro e/ou Dança por cinco anos; 20 alunos disseram já ter experiência na área 

há mais de cinco anos; e 19 não responderam.  

Outro interesse no momento desta pesquisa em 2013 era saber sobre as expectativas de 

atuarem na educação formal com a disciplina de arte após sua formação. Nesse sentido, 

comprovou-se o que sempre ouvíamos nas Licenciaturas em Arte, que muitos alunos cursam a 

Graduação sem ter como objetivo ingressar no ensino formal, como professores. Essa 

constatação empírica veio a se comprovar com esse questionário quando, dos 61 participantes, 

38 deles disseram sim, ter interesse em atuar como professores de Arte no ensino formal; os 

outros 23 atestaram que não. Como se pode notar, embora não fosse a maioria, era expressivo 

o número de alunos que estavam na graduação - licenciatura, sem o objetivo de atuarem como 

professores, sendo que este era o objetivo maior do curso.  

Com o intuito de continuar essa pesquisa em 2017, foi aplicado um novo questionário 

online aos mesmos sujeitos - agora egressos do curso de Artes Cênicas e Dança. Este possuía 

perguntas que se relacionavam ao anterior, mas não mais com foco em sua formação inicial e 

sim no trabalho como professor-artista-cênico que desenvolviam. Este questionário, sendo 

vinculado às pesquisas realizadas no APE IPÊ,7 foi um instrumento importante de análise 

sobre os egressos do curso, suas condições de trabalho, a visão que possuíam sobre sua 

formação inicial e atuação como profissionais da educação na atualidade. Este proporcionou-

nos refletir sobre o próprio curso, os docentes na graduação, a matriz curricular e o próprio 

trabalho do professor-artista-cênico no Mato Grosso do Sul.  

Até o presente momento, 4 turmas concluíram seus estudos na referida graduação, 

sendo elas colando grau em março de 2014, 2015, 2016 e 2017. O total de formandos é de 43 

pessoas, e conseguiu-se enviar o questionário a 42 deles. Dos questionários enviados, obteve-

se 37 respostas. Como primeiro resultado, constatou-se que a maioria atua na escola formal 

como professores da disciplina de arte, ou seja, noventa e um por cento (91%) deles, 

contradizendo de certa forma suas expectativas e desejos de quando ainda cursavam a 

graduação. Atualmente 34 dele são professores que atuam diretamente da rede municipal, 
                                                 
7  Grupo de pesquisa: Aliança de Pesquisa e Extensão Interdisciplinar em Percursos Criativos e Estéticas 
Cênicas  
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estadual ou particular de Campo Grande. E apesar de estarem em paralelo em outras funções 

(intérprete-criador em dança e teatro, produtor/gestor cultural, entre outros), como se pode 

observar na questão acerca do trabalho após a graduação, a atuação mais evidente se 

concentra na escola formal. 

Haja visto a riqueza das diferentes informações dos questionários e considerando que 

trabalhamos como professoras de estágio curricular supervisionado na graduação em Artes 

Cênicas da UEMS com alunos (do 3º e 4º anos do Curso) na escola formal (da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, por volta de 25 escolas)8, resolvemos fazer um recorte em algumas 

questões que nos impactam nas discussões com os acadêmicos e articulá-las ao cenário 

trazido pelos alunos egressos (estes que encontram-se presentes em outras 30 escolas como 

professores de arte). Dessa forma, temos um cenário ainda mais alargado para análise, e os 

temas que advém das duas experiências saltam aos olhos numa conclusão um tanto alarmante: 

os velhos desafios para o ensino de arte configuram-se como desafios contemporâneos. Nessa 

perspectiva, agrupamos algumas respostas por tópicos para refletirmos sobre: a questão da 

resistência, do saber sensível, o papel da arte na escola e da prática docente com seus desafios. 

 

1.1 Resistência 

Na questão “O que é ser um profissional da educação para você hoje?”, é perceptível 

que a velha/contemporânea máxima da resistência ainda é uma realidade de enfrentamento no 

dia a dia do professor de arte na escola, no campo maior da educação. Para os alunos, ela 

significa, em tempos contemporâneos, ainda lutar por condições dignas de trabalho, lutar por 

reconhecimento, ter compromisso com os afazeres da profissão, questionar o sistema de 

ensino que ainda traz para a escola o mercado de trabalho, e a competição como finalidades 

do educando. Buscam cultivar um olhar crítico/reflexivo perante as adversidades da rotina e 

dos conteúdos fechados, do ensino tradicional que impede a ruptura dos arcaicos moldes, 

impossibilitando a flexibilidade das proposições mais questionadoras.  

No estágio as mesmas questões têm vindo à tona, e no afã de proporcionar aos alunos 

(das escolas) um ensino de arte mais contextualizado na contemporaneidade, busca-se orientá-

los a desenvolverem planos de aula em teatro e dança que foquem em experiências estéticas 
                                                 
8 Em 2017 foram visitadas 25 escolas de Campo Grande, para acompanhamento dos estagiários. 

3022



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

significativas para os estudantes, e que, mesmo  tendo que trabalhar a partir de conteúdo das 

Artes Visuais (solicitação do professor de arte regente - supervisores do campo), que possam 

por meio de transposição didática, trabalhar nas linguagens artísticas em que estão sendo 

formados. No entanto, a velha visão de dança e teatro na escola, bem como seus objetivos e 

resultados/produtos artísticos ressurgem. E nesse sentido, a questão da resistência vem à baila 

com efetividade. 

Resistência é entendida aqui, para as autoras, na perspectiva de Oliveira (2014, p. 51), 

que ao lado da mimese elaborada e da autonomia9, estruturariam uma nova postura adorniana 

na educação por meio da experiência estética. Ora, falamos do ensino de arte, sem essas três 

categorias seria bastante difícil entender os meandros de uma experiência de fato estética, que 

em seu fundamento propõe uma reflexão “que foge da racionalidade instrumental”. 
As fórmulas mágicas que ilustram as mostras culturais nas instituições de 
ensino, os teatrinhos realizados o fim de ano, as releituras que os professores 
exigem dos alunos em forma de desenhos para os quais copiam os traços dos 
pintores apresentados ao longo das aulas, as programações especiais para as 
datas comemorativas do calendário escolar, todos esses acontecimentos são 
formas que a escola encontra para dizer que está trabalhando a arte com seus 
alunos, entretanto a experiência estética encontra resistência justamente 
nesses elementos, porquanto essa experiência exige pensamento crítico, 
envolvimento processual e não produtos que podem ser apresentados, 
demanda contemplação mais duradoura, na qual se manifeste uma relação de 
permanente tensão com a obra de arte (OLIVEIRA, 2014, p. 52). 
 

Percebe-se que a resistência surge aqui também com a conotação pejorativa de 

obstinação nos moldes da racionalidade instrumental que impede questionamento e exige a 

tradição da rotina, que aliena, escraviza, continua um ciclo perverso de seguimento de regras 

que pouco dizem respeito ao significado ou sentido que é preciso buscar no ensino de arte se 

estamos falando de proposição de experiências estéticas em teatro e dança. 

Vê-se, portanto, a palavra resistência aparecendo em suas muitas possibilidades, 

gostaríamos de defendê-la nessa vertente mais utópica, entendendo que o que parece superado 

no campo da arte como velho desafio, ainda desenha para nossos alunos e egressos do curso 

enfrentamentos atuais, que caminham desde a luta com a razão instrumental que insiste em 

                                                 
9 Para entendimento mais profundo dos três aspectos da experiência estética advindos da Teoria Estética de 
Adorno, recomendamos a leitura de Oliveira (2014), que apresenta possibilidades da experiência estética apesar 
das investidas dos produtos da indústria cultural que ainda estão muito presentes na escola formal. 
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povoar os currículos da escola até a tentativa de dar sentido à experiência estética em suas 

aulas, o que é mais grave para o professor-artista-cênico, que trabalha com o corpo sutil, 

elemento a ser mais explorado na próxima questão do questionário que escolhemos pelo viés 

do saber sensível. 

 

1.2 O saber sensível 

A partir das falas dos egressos sobre a questão “No que tange o seu trabalho docente, 

quais os maiores desafios para você hoje? ”, apreende-se as palavras sensibilidade, 

humanização, entre outras, como carinho, respeito, amor, conhecimento de sensibilização, e 

até mesmo indisciplina. No estágio, os depoimentos dos acadêmicos perpassam esses mesmos 

tópicos, agravados por uma situação que é pulsante para o professor artista cênico: trabalhar 

com o corpo, sendo que este continua sendo controlado e negado na escola formal, não só 

porque no campo da educação na maioria das escolas não se reconhece ainda a arte como 

conhecimento, como veremos no próximo tópico, mas porque falar de arte e estética é falar de 

saber sensível, um sensível que compreende a estesia em luta contra a anestesia do mundo 

atual como vemos em Duarte Junior (2000). Nesta situação anestésica, notamos com o autor a 

separação mente e corpo desde Descartes e Kant, vemos a construção de um pensamento por 

meio do qual desmerece-se os sentidos do corpo e que a escola reforça quando não 

acompanha e analisa as atitudes sintomáticas dos alunos e professores imbricados num mar de 

desencontros que anula vivências e experiências em prol de tecnologias e informações que 

desumanizam, enxergando educandos como números. 

Além de marginais, essas palavras, que andam de mãos dadas com os valores, 

princípios e temas transversais que tanto são mencionados nos documentos oficiais da 

educação, soam quase como semi-formativas, dada a inversão em que nos encontramos. 

Movimentar-se significa bagunça, indisciplina, enquanto que enxergar no educando um ser 

sensível, que necessita ser cuidado e de afetividade é quase sinônimo de não querer dar aula.  

As representações abstratas e o conhecimento racional que não tomam como ponto de 

partida o ser integral, o corpo em seus sentidos, em seus saberes, colaboram cada vez mais 

para a separação entre o inteligível e o sensível, entre o saber e o conhecer. Para Duarte Junior 

(2000), 
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Nosso corpo (e toda a sensibilidade que ele carrega) consiste, portanto, na 
fonte primeira das significações que vamos emprestando ao mundo, ao longo 
da vida (DUARTE JUNIOR, 2000, p. 136). 
 

Não nos parece novo o assunto, mas ele ainda se configura em desafio contemporâneo 

para o ensino de artes; e para a dança e o teatro, como afirmam nossos estudantes, ainda mais 

fortemente isso se confirma, na esteira de concepções do campo educativo que motivam 

escolhas alicerçadas em procedimentos cerebrais, que recusam que o aluno tem um corpo rico 

de saberes, que sente, que se emociona, um corpo atravessado por experiências que precisam 

ser trabalhadas para a expressividade e criatividade, como se esses elementos não fossem da 

ordem do mundo em que todos estamos mergulhados e não concorressem para categoria do 

conhecimento. 

 

1.3 O papel da arte na escola: a prática docente e seus desafios  

Como vimos, a arte na educação formal, tal como a conhecemos, ainda encontra 

grandes e velhos/contemporâneos desafios. Os egressos do curso relataram, na pergunta 

aberta do questionário10, que em sua prática docente encontram como maiores desafios a 

carga horária destinada à disciplina, a incompreensão da área como conhecimento por parte 

dos alunos, da própria escola e das famílias. Mas o ponto em que tivemos quase unanimidade 

nas respostas foi referente à infraestrutura que a escola dispõe para as aulas de arte, quando 

são desenvolvidas pelo profissional da dança e teatro. 

Os desafios são muitos. É difícil dar 40hs semanais de aula, conduzindo as aulas de maneira 
criativa e com poucos recursos. Sobre a infraestrutura das escolas... não há espaços adequados para 

as aulas de dança e teatro, isso prejudica o trabalho e o desvaloriza em muitas situações, pois implica 
diretamente na atenção dos alunos em relação as aulas. Outro ponto relevante é a falta de 

conhecimento técnico das artes cênicas e dança por parte do direção e professores de outras 
disciplinas. 

(Professor artista-docente 1) 
 

Trabalhar com a arte na sala de aula tem sido uma preocupação de vários educadores e 

pesquisadores brasileiros, Ana Mae Barbosa (2005, p. 292) diz que a arte na educação, como 

expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e 

                                                 
10 “Gostaria de acrescentar algo relevante da sua vida profissional, após a conclusão do seu curso ou 
durante a formação? ” 
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o desenvolvimento individual, e que “[...] por meio da arte é possível desenvolver a percepção 

e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica e 

assim analisar a realidade percebida”. No entanto nos perguntamos se isso realmente acontece 

nas escolas diante tantas dificuldades básicas encontradas pelos professores, como espaço 

físico. 

Para Strazzacappa (2011, A), o ensino da arte do espetáculo vivo nas escolas apresenta 

uma possibilidade de garantirmos efetivas experiências estéticas para a aquisição do 

conhecimento nessas linguagens da dança e do teatro, quando isso é ensinado ao profissional 

destas áreas. 

Mesmo expressando os PCNs, que a Arte desempenha função tão importante no 

processo de ensino e aprendizagem quanto a dos outros conhecimentos, das outras áreas 

disciplinares, o que temos visto na escola é uma realidade bem diferente do que declaram a 

LDBEN/1996 e os Parâmetros Curriculares, ou seja, “a arte ainda vista como entretenimento”. 

A opção pelo ensino de Dança e do Teatro nas escolas é algo ainda raro. Barbosa 

(1998), Strazzacappa (2001) e Isabel Marques (2010), entre outras/os autoras/es, relatam que 

grande parte das escolas opta pela linguagem das Artes Visuais como caminho pedagógico 

para a realização da disciplina de Arte. Strazzacappa (2011, C) aponta-nos três fatores 

principais para a referência da disciplina de Arte na escola, até o momento, ser a das Artes 

Visuais:  

1) A formação da maioria dos professores de arte que não abrangeu as demais 
linguagens artísticas (licenciados na então denominada Educação Artística); 
2) O fato de que a maioria das escolas não estava equipada para acolher outras 
formas de ensino-aprendizagem a não ser a convencional, isto é, em sala de 
aula com carteiras e lousa; 
3) A ausência de concursos públicos para professor especialista que permitisse 
a inscrição de licenciados em dança (STRAZZACAPPA, 2011, A, p. 28).  

 

Defendemos o que a Dança e o Teatro na escola não podem priorizar a execução de 

movimentos ou textos considerados corretos em conformidade com um padrão técnico 

imposto ou esperado, e nem podem ser relegados a atividades complementares de 

entretenimento. O ensino da Dança e do Teatro deve, sim, partir do pressuposto de que a Arte 

é uma forma de expressão e comunicação poética e que, na escola, tem como objetivo 

contribuir para tornar o aluno um cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de 
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expressar-se em variadas linguagens, desenvolvendo a auto expressão e aprendendo a pensar 

em termos de ação corporal, de interpretação, de poesia.  

 

3. Considerações Finais 

Sabe-se que há muito ainda a ser fomentado no ensino formal, no que tange à inserção 

real da dança e do teatro. Percebeu-se no estágio supervisionado com as falas dos acadêmicos 

que as queixas são semelhantes às relatadas no início do último tópico deste texto. Parece-nos 

sintomático que os velhos desafios do professor-artista-cênico sejam na realidade desafios 

contemporâneos: Ainda buscamos espaço físico e espaço de diálogo na instituição educativa 

para a Arte. Há que se urdir resistência, lutar pelo saber sensível, buscar guarida para dança e 

para o teatro na escola no que essas linguagens têm de especificidade como campo de 

conhecimento dentro da Arte e da Educação.  

O papel da Arte na escola tem sido sistematicamente negado, no entanto o feedback 

que recebemos, tanto dos egressos do Curso e no contato com os supervisores de campo e 

coordenações das escolas em que estamos presentes no estágio, é que a formação em Artes 

Cênicas e Dança é um diferencial do profissional atento aos problemas da escola e que apesar 

deles desenvolve artifícios para um trabalho de qualidade e que faz diferença no horizonte dos 

educandos e de sua formação.  

Sensibilidade e criticidade são pontos de encontro entre respostas advindas dos 

questionários aplicados e nos depoimentos a que temos acesso no estágio em muitos 

momentos; aliar a teoria e a prática de maneira efetiva, buscando exercitar a resistência aos 

padrões impostos pelo sistema passando pelos corpos integrais e não fragmentados dos 

acadêmicos, o que dá acesso ao humano em nós, é outra característica bastante apontada por 

todos os envolvidos nesses processos. Quiçá possamos transformar em velharias, na 

contemporaneidade, as precárias condições de trabalho para o professor-artista-cênico da 

escola formal que busca a experiência de fato estética. 

 

Referências 

ARAÚJO, Christiane. A Formação em artes Cênicas (Teatro e Dança): contribuições para o 
trabalho e o bem-estar dos professores de Arte de Campo Grande/MS. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Universidade Católica Dom Bosco, 2014. 

3027



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 1998. 

_________. Arte-educação: Leitura de subsolo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. O sentido dos sentidos: A educação (do) sensível. 2000. 234 p. 
tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, São 
Paulo.  

GASPAR, Alberto. O ensino informal de ciências: de sua viabilidade e interação com o ensino formal 
à concepção de um centro de ciências. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v.9, 
n. 2, p.157-163, ago.1992. 

MARQUES, Isabel A. Linguagem da dança: arte e ensino. São Paulo: Digitexto, 2010. 

MATO GROSSO DO SUL, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Projeto Pedagógico – 
Licenciatura em Artes Cênicas e Dança, 2009. Disponível em: 
http://www.portal.uems.br/graduacao/curso/artes-cenicas-danca-licenciatura-campo-grande. Acesso 
em: 04 ago. 2014. 

OLIVEIRA, Keyla Andrea Santiago. Possibilidades da experiência estética na educação da 
infância: uma proposta com leitura de imagens. Curitiba, PR: Appris, 2014. 

STRAZZACAPPA, Marcia.  Educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. Cadernos Cedes, ano 
XXI, n. 53, p. 69-83, abr. 2001.  

______________, A.  Marcia. Profissão Professor de Dança: Uma breve cartografia do ensino de 
dança no Estado de São Paulo. Revista Moringa-Arte do Espetáculo. João Pessoa, v. 2, n. 2, 27-40, 
jul./dez. 2011. 

______________. B. Dançando na chuva ... e no chão de cimento. In: FERREIRA, Sueli (Org.).  O 
ensino das Artes. Construindo caminhos. Campinas, SP: Editora Papirus, 2011, p. 39-78.  

______________ C. A arte do espetáculo vivo e a construção do conhecimento: vivenciar para 
aprender. In: FRITZEN, Celdon; MOREIRA, Janine (Org.). Educação e Arte: Linguagens Artísticas 
na formação Humana.  2, ed. Campinas, SP: Papirus, 2011, p. 77-96.  

3028



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

  

VIESES NEUROCIENTÍFICOS DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

PARA O ENSINO DE ARTE 
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Grupo de Trabalho em Ensino 
 
Resumo 
Este artigo trata-se de uma revisão teórica correlacionando estudos de neurociência e objetos de 
aprendizagem. Aborda um tema relativamente recente no contexto de arte e educação: a prática 
pedagógica com objetos de aprendizagem e suas qualidades neurocientíficas. Pretendia-se com este 
estudo, analisar os vieses neurocientíficos dos objetos de aprendizagem para o ensino de Arte. Na 
primeira parte, revisa o conceito e a trajetória dos objetos de aprendizagem na educação e no ensino de 
Arte, e na segunda parte, aponta os vieses neurocientíficos desses artefatos. Objetos de aprendizagem 
são todos os materiais pedagógicos criados ou utilizados para dar suporte à aprendizagem. Vão desde 
peças digitais/virtuais até tarefas para serem cumpridas. A concepção mais atual sobre essa temática, e 
a mais adequada para a aprendizagem em Arte, é a possibilidade de se tornarem expressões de 
poéticas pessoais. Por isso, recebe o nome de objetos de aprendizagem poéticos. Os resultados 
indicam que os objetos de aprendizagem intensificam o ensino de Arte e envolvem diretamente 
aspectos sobre a neurobiologia da atenção, funcionamento da memória e constructos básicos da 
percepção. Por mais que a aprendizagem seja uma ação individual, o professor pode ser um facilitador 
do processo quando utiliza recursos que requerem vários sentidos ou diferentes áreas do cérebro. É 
necessário criar novas estratégias para o processo ensino/aprendizagem. Utilizar objetos de 
aprendizagem parece apropriado e indica um caminho alternativo para experimentações e 
investigações no ensino de arte e na formação docente. 
Palavras-chave: Aprendizagem em Arte. Objetos de Aprendizagem Poéticos. Neurociência 
cognitiva. 

Introdução 

Uma questão que vem sendo amplamente discutida na esfera da educação há décadas é 

o uso das novas tecnologias em sala de aula. Há uma linha de estudo, inclusive, que defende a 

substituição do professor pelas mídias digitais, a fim de automatizar a educação, reduzindo 

custos. Outra linha de pesquisa, ao contrário, inclui os artefatos tecnológicos e os valoriza no 

trabalho de sala de aula, a fim de potencializar a inteligência e tornar a educação mais 

participativa, lúdica, criativa, provocativa e poética. É o caso dos objetos de aprendizagem. 

Os objetos de aprendizagem, conhecidos pela sigla OA, são materiais criados 

exclusivamente para aprender. Eles apresentam uma intencionalidade pedagógica e surgiram 
                                                 
1 Graduada em Educação Artística - Artes Plásticas pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e especialista em 
Neuroaprendizagem pela AVM Faculdade Integrada. Professora de Arte da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal. E-mail: s.ssaamm@gmail.com 
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com o desenvolvimento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e podem ser 

encontrados em diversas páginas na internet. Além de digitais, podem ser objetos físicos e 

tarefas para serem cumpridas. Também são instrumentos para construir espaços de 

subjetivação, entendimento mais recente dessa área. 

Outra questão presente nas discussões sobre ensino e aprendizagem é a abordagem 

neurocientífica do aprendizado. Esse campo de estudo surgiu com o desenvolvimento das 

neurociências e visa fundamentar práticas pedagógicas a partir do conhecimento do cérebro. 

As neurociências não constituem uma solução para todos os problemas da educação. Mas 

entender como o cérebro funciona e quais ferramentas e recursos pedagógicos potencializam 

o aprendizado pode ser um caminho para o desenvolvimento do ensino no país. Portanto, a 

prática pedagógica que utiliza objetos de aprendizagem apresenta fundamentos 

neurocientíficos que contribuem para o ensino/aprendizagem de Arte? 

O interesse por essa temática surgiu a partir de estudos elaborados no curso de 

extensão “Objetos de Aprendizagem Poéticos”, do Instituto de Artes da Universidade de 

Brasília (DEX/UnB). Os participantes foram instigados a estudar, criar e aplicar Objetos de 

Aprendizagem Poéticos em contextos de ensino/aprendizagem, a fim de atualizar e ampliar 

estratégias pedagógicas para o ensino das artes visuais na Educação Básica. 

Atuando como professora de artes do Ensino Fundamental I, criei e apliquei alguns 

objetos. Em uma determinada experiência, descrita a seguir, notei como eles possibilitam 

melhores respostas ao aprendizado de conteúdos. A proposta era que os alunos apresentassem 

um movimento de dança de acordo com conceitos estudados em aulas anteriores. Os alunos 

ficaram apreensivos com a atividade, mostraram-se tímidos e reservados e diziam até que não 

iriam cumprir a tarefa.  Então, apresentei um objeto de aprendizagem. Era um dado grande, 

colorido, que ao invés de número, apresentava conceitos. Bastava o aluno jogar o dado e criar 

um movimento para a qualidade sorteada. Para a minha surpresa, a maioria da turma 

participou da atividade, aplicando os conceitos e atingindo plenamente os objetivos. 

Este artigo, portanto, analisa os vieses neurocientíficos dos objetos de aprendizagem 

para o ensino de Arte, por meio de uma revisão teórica de estudos sobre neurociência e 

objetos de aprendizagem. Na primeira parte, revisa o conceito e a trajetória dos objetos de 
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aprendizagem na educação e no ensino de arte, e na segunda parte, aponta os vieses 

neurocientíficos desses artefatos.  

O artigo apresenta tanto valor teórico quanto prático, uma vez que indica um caminho 

alternativo para experimentações e investigações no ensino de arte e na formação docente. 

Objetos de Aprendizagem X Objetos de Aprendizagem Poéticos 

O conceito de objetos de aprendizagem ainda é novo no contexto da educação 

brasileira e até mundial. Apesar de já existirem algumas publicações a respeito, os teóricos 

sobre o assunto ainda não apresentam um consenso universalmente aceito a respeito de suas 

definições. Isso acontece porque cada autor define objeto de aprendizagem conforme as 

características que deseja enfatizar (AUDINO; NASCIMENTO, 2010). Há autores que 

discutem as propriedades pedagógicas dos objetos de aprendizagem e outros destacam suas 

qualidades técnicas (Idem, 2010). É possível encontrar referências tanto na área de educação, 

mídias digitais e tecnologia quanto no discurso da Economia da Aprendizagem 

(FERNÁNDEZ; DIAS, 2015). 

De acordo com Fernández; Dias (2015), os objetos de aprendizagem tem origem nos 

Objetos Instrucionais, projetados com a finalidade de aumentar a produtividade dos alunos, 

padronizar os benefícios e torná-los acessíveis a milhares de pessoas. Foi Wayne Hodgins 

quem primeiro conceituou o objetivo central dos OA, com base nos blocos do brinquedo 

LEGO, a partir da apreciação dos filhos brincando. O discurso do autor não dirige aos sujeitos 

da aprendizagem, pois não há referências à educação; foi pensado na dimensão econômica. 

Essa perspectiva recebeu o título de Economia da Aprendizagem ou Economia do 

Conhecimento. 

Em geral, as referências encontradas para objetos de aprendizagem estão associadas ao 

uso do computador e a utilização da internet. É comum encontrar autores que defendem a 

ideia de que objetos de aprendizagem são exclusivamente digitais e/ou virtuais utilizados para 

fins educacionais. 

No entanto, existe uma definição mais abrangente na literatura. Além de digitais, eles 

podem ser objetos corporais e incorporais (FERNÁNDEZ; DIAS, 2015). Um OA também 

pode ser todo recurso que é utilizado como forma de ensino/aprendizagem: cartaz, maquete, 
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apostila, livro, filme, jornal, página na web, canção, ato teatral, jogo, história, etc. Todavia, é 

fundamental observar sua intenção pedagógica. Nem todos os arquivos digitais são objetos de 

aprendizagem. É preciso que haja um discurso educativo associado a eles (SOSTERIC; 

HESEMEIER, 2002; AGUIAR; FLÔRES, 2014). 

Fernández; Dias (2015), analisam que, na última década, diversos tipos de objetos de 

aprendizagem foram desenvolvidos para a educação básica, dos mais simples, como 

apresentações em slides, até os mais complexos, como simuladores de voo. Geralmente, eles 

podem ser encontrados na internet, como repositórios, e podem ser reutilizados em vários 

outros ambientes de aprendizagem; em aulas presenciais e à distância; sozinhos ou em grupos 

(AUDINO; NASCIMENTO, 2010). 

Há uma variedade de OA no campo das ciências exatas e o modelo seguido apresenta 

respostas pré-determinadas, como por exemplo, quiz, palavras cruzadas, questionários de 

resposta simples e múltipla, exercício de verdadeiro ou falso e completar lacunas. Fernández; 

Dias (2015) certificam que as áreas de humanas também utilizam OA, mas agregam outras 

características: são mais flexíveis e podem promover reflexões críticas. Geralmente 

compreendem hipertextos, hipermídia, simulação, experimentos, fórum de discussão, estudo 

de caso, mapa conceitual, ambientes virtuais, jogos de realidade virtual, entre outros. 

No entanto, os objetos de aprendizagem disponíveis pelas ciências exatas e humanas 

mostram-se inadequados à aprendizagem da arte, pois há que se considerar a intenção 

subjetiva e poética desse campo. Por isso, Fernández; Dias (2015) acreditam que no território 

poético, o conceito de OA deve se transformar em OAP: objeto de aprendizagem poético. 

 
Os OA podem ser instrumentos de hegemonização da educação, enquanto os OAP 
apontam processos de singularização que conduzem à pluralidade, ocupando o 
espaço conceitual da educação e da arte por caminhos invisibilizados. (p. 3482). 
 
 

O conceito de objetos de aprendizagem poéticos é apresentado por Fernández; Dias 

(2015) como instrumentos para construir territórios de subjetivação em contextos de 

educação. Surgiu da prática artístico-pedagógica realizada por Tatiana Fernández, entre 

estudos de arte e educação, para suas aulas de Arte Contemporânea no ensino superior, e foi 

elaborado a partir das ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, sobre agenciamentos 
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maquínicos, e pela apropriação da concepção de Objetos de Aprendizagem. O termo ocupa 

território epistemológico não explorado e está inserido na a/r/tografia, metodologia de 

investigação baseada nas artes, que enfatiza o papel do artista (artist), do investigador 

(researcher) e do professor (teacher) na escrita da pesquisa. 

Segundo os autores, um objeto de aprendizagem poético procura provocar novas 

formas de pensar e de se relacionar com o conhecimento. O poético, poiese, representa a 

possibilidade de espaços de experiência estética, singularidade e pluralidade, criação de 

territórios de subjetivação, imaginação, aparição da diferença e da dissidência. 

 
Os OA participam cada dia mais da nossa vida em todo tipo de situações de 
aprendizagem, não somente na educação formal. São artefatos que passam a se 
amalgamar na nossa existência e não sabemos ainda o que é possível criar a partir 
dessas simbioses. Os OAP pretendem pensar nesses agenciamentos maquínicos ao 
nível de relacionamento entre sujeito e objeto como uma relação de inflexão 
explorando as aberturas poéticas em situações de aprendizagem. (Idem, 2015, p. 
3493). 
 
 

Toda prática pedagógica, sobretudo o ensino de Arte, deveria apoiar a expressão 

individual e o pensamento criador (LOWENFELD; BRITTAIN, 1970). Todo professor pode 

ser um artista, na medida em que desenvolve um trabalho autoral em sala de aula. Todo 

estudante deveria pensar sua aprendizagem como um ato criativo e particular. Os objetos de 

aprendizagem poéticos parecem indicar esse caminho. 

Vieses neurocientíficos dos objetos de aprendizagem para o ensino de Arte 

Existem muitas teorias para explicar a aprendizagem em Arte. Não é o objetivo deste 

trabalho discorrer sobre elas. Contudo, compete elucidar alguns aspectos neurocientíficos que 

intensificam a aprendizagem da área. 

Cosenza; Guerra (2011), afirmam que professores, pais, psicólogos, neurologistas ou 

psiquiatras são os profissionais que mais trabalham com o cérebro. Mais do que intervir 

quando ele não funciona bem, uma tarefa de grande responsabilidade é contribuir para a 

organização do sistema nervoso do aprendiz. Por isso, a importância de se conhecer o 

funcionamento cerebral e como se dá o processo de aprendizagem, independente da área de 

atuação. 
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Torna-se necessário esclarecer que a abordagem neurocientífica não propõe uma nova 

pedagogia nem promete soluções definitivas e infalíveis para as dificuldades de 

aprendizagem. Os conhecimentos agregados pelas neurociências podem contribuir para o 

avanço da educação, visando melhor qualidade para a vida dos indivíduos e para o 

desenvolvimento da sociedade. “Ao conhecer o funcionamento do sistema nervoso, os 

profissionais da educação podem desenvolver melhor seu trabalho, fundamentar e melhorar 

sua prática diária, com reflexos no desempenho e na evolução dos alunos.” (COSENZA; 

GUERRA, 2011, p.145). 

Do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem acontece pela formação e 

consolidação das ligações entre as células nervosas, fruto de modificações químicas e 

estruturais no sistema nervoso. Cosenza; Guerra (2011) asseguram que, apesar da 

aprendizagem ser um fenômeno individual e privado, que obedece às circunstâncias históricas 

de cada um, professores podem facilitar esse processo. “Um ambiente estimulante e agradável 

pode ser criado envolvendo os estudantes em atividades em que eles assumam um papel ativo 

e não sejam meros expectadores.” (p.48). 

Preiss e Friedrich ([2015-?]) também acreditam que poderão ensinar melhor aqueles 

profissionais que sabem como desenvolver as capacidades cognitivas, pois produzirão 

estratégias apropriadas de aprendizado, capazes de reconhecer e estimular os talentos 

individuais dos alunos. 

Bulegon; Mussoi também afirmam que: 

 
É comum encontrar, no contexto da sala de aula, estratégias de ensino baseadas em 
teorias de aprendizagem meramente empíricas, derivadas das experiências pessoais e 
profissionais do professor, onde este ator não necessariamente dispõe de um 
conhecimento teórico mais aprofundado, em termos de pesquisas relacionadas ao 
processo de aprendizagem. (2014, p.55). 
 
 

Ainda há a crença de que um bom ensino corresponde a uma boa explicação. Pode até 

ser fundamental que o professor possua habilidade e capacidade de explicar e descrever o 

conteúdo com clareza. Mas, acreditar que a transmissão de informações tem um fim, em si 

mesma, é insuficiente e até ultrapassado (BULEGON; MUSSOI, 2014). 
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Relvas (2012) também analisa que os estudos do cérebro podem contribuir para uma 

educação mais justa e menos excludente, já que permite ao professor compreender melhor 

como ensinar, pois existem muitas formas de aprender. 

Cosenza; Guerra (2011) observam que as estratégias de aprendizagem que têm mais 

chance de obter sucesso são aquelas que levam em consideração a forma como o cérebro 

aprende. Os autores explicam que o cérebro tem motivação intrínseca para aprender, mas só 

está disposto a fazê-lo para aquilo que entende como significante. Ou seja, o conteúdo precisa 

ser apresentado aos alunos de forma que eles reconheçam como importante, que atenda a 

expectativas ou que seja estimulante e agradável. 

Para Preiss e Friedrich ([2015-?]), o desconhecido estimula de forma particular as 

redes neurais, fixando-se mais facilmente na memória. Um ambiente que desperte a 

curiosidade para o novo é sempre mais estimulante para o aprendizado, embora o interesse 

para cada estímulo dependa de fatores internos e do significado que cada pessoa atribui a ele. 

Além disso, “[...] quanto mais recursos foram empregados na transmissão de uma informação, 

tanto melhor ela se fixará na memória de longa duração. É mais fácil aprender com a 

colaboração do maior número possível de órgãos dos sentidos.” (Idem, [2015-?], p.6). 

 Conforme analisa Cosenza; Guerra (2011), as gerações mais antigas aprendiam 

principalmente por meio dos textos escritos. Porém, atualmente, os jovens e as crianças 

possuem à sua disposição uma imensa gama de material multimídia, principalmente através 

da internet, que possibilita a construção de uma rede neural mais complexa. Para isso, os 

autores asseguram que é importante e útil, aproveitar mais de um canal sensorial de acesso ao 

cérebro. “Além do processamento verbal, usar os processamentos auditivo, tátil, visual ou 

mesmo o olfato e a gustação. Além do texto, é bom fazer uso de figuras, imagens de vídeo, 

música, práticas que envolvam o corpo, etc.” (p.63). 

É preciso incluir nas salas de aula recursos visuais, auditivos, sensoriais e motores, 

como os objetos de aprendizagem e os objetos de aprendizagem poéticos. O ensino de Arte 

precisa ir além da imagem. Jogos, situações imaginárias, desafios artísticos, histórias, comida, 

vídeos, objetos, podem ser criados pelo professor e exclusivamente para a aprendizagem em 

Arte. Pesquisadores acreditam que muitas áreas do cérebro estão relacionadas ao processo de 

aprender e que, por isso, muitos sentidos envolvidos favorecem a aprendizagem. 
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Como afirma Aguiar; Flôres (2014), os OAs podem funcionar como facilitadores da 

aprendizagem, além de tornarem as aulas mais estimulantes, já que possibilitam adaptar-se às 

necessidades individuais dos alunos. Além disso, “surgem como um recurso capaz de 

potencializar a reestruturação de práticas pedagógicas, criando novas maneiras de refletir 

sobre o uso da comunicação, da informação e da interação.” (AUDINO; NASCIMENTO, 

2010, p. 130). 

Portanto, a aplicação de objetos de aprendizagem apresenta qualidades que favorecem 

o aprendizado em Arte e são congruentes aos paradigmas de atenção, memória e percepção, 

fenômenos básicos da neurociência cognitiva. 

Considerações finais 

As pesquisas sobre objetos de aprendizagem bem como os estudos da neurociência em 

sala de aula ainda são recentes. Todavia, eles já se mostram relevantes para o 

desenvolvimento do ensino/aprendizagem, independentemente da área de atuação. 

Entende-se que não existe uma receita única e infalível capaz de resolver os problemas 

de aprendizagem no ambiente escolar. Entretanto, práticas pedagógicas que se fundamentam 

nos conhecimentos da neurociência, ou seja, que respeitam a forma como o cérebro aprende, 

tendem a ser mais eficientes. 

Esta pesquisa analisou os vieses neurocientíficos dos objetos de aprendizagem para o 

ensino de Arte. Pode-se afirmar que a prática pedagógica que utiliza objetos de aprendizagem 

envolve diretamente aspectos ligados às áreas de estudo da neurociência cognitiva, como 

percepção, memória, atenção, pensamento, emoção. Isso acontece porque os objetos de 

aprendizagem abrangem vários sentidos e diferentes áreas encefálicas. 

Conforme apresentado na primeira parte, todos os materiais criados ou utilizados para 

dar suporte à aprendizagem são considerados objetos de aprendizagem. Eles podem ser 

digitais/virtuais ou objetos físicos e tarefas para serem cumpridas e devem apresentar uma 

intencionalidade pedagógica. A concepção mais atual sobre essa temática é a possibilidade de 

se tornarem espaços de subjetivação, ou seja, expressões de poéticas pessoais. Mas ainda é 

um campo de limitação, pois ocupa território epistemológico pouco explorado. 
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Na segunda parte, alguns vieses neurocientíficos dos objetos de aprendizagem foram 

indicados. Eles pressupõem aspectos sobre a neurobiologia da atenção, funcionamento da 

memória, constructos básicos da percepção, envolvimento da emoção. Isso significa que 

utilizar objetos de aprendizagem parece provocar alterações químicas e estruturais no sistema 

nervoso. Mas não é possível afirmar quais alterações e como elas acontecem. 

Tem-se como limitação deste estudo a carência de pesquisas na área, especialmente as 

que correlacionam objetos de aprendizagem e neurociência cognitiva. Nesse sentido, sugere-

se a possibilidade de que se realizem pesquisas empíricas relacionadas ao tema e em 

contextos além da sala de aula. 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Eliane Vigneron Barreto; FLÔRES, Maria Lucia Pozzatti. Objetos de 
Aprendizagem: conceitos básicos. In. Objetos de Aprendizagem: teoria e prática. 
Organização: Tarouco et al. Porto Alegre: Evangraf, 2014. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/102993 Acesso em: 18 mar. 2016. 

AUDINO, Daniel Fagundes; NASCIMENTO, Rosemy da Silva. Objetos de Aprendizagem 
– diálogos sobre conceito e uma nova proposição aplicada à educação. Revista 
Contemporânea de Educação, volume 5, n. 10, jul/dez 2010. Disponível em: 
http://www.educacao.ufrj.br/artigos/n10/objetos_de_aprendizagem.pdf Acesso em: 18 mar. 
2015. 

BULEGON, Ana Marli; MUSSOI, Eunice Maria. Pressupostos Pedagógicos de objeto de 
aprendizagem. In. Objetos de Aprendizagem: teoria e prática. Organização: Tarouco et al. 
Porto Alegre: Evangraf, 2014. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/102993 Acesso em: 18 mar. 2016. 

COSENZA, Ramon M.; GUERRA, Leonor B. Neurociência e educação: como o cérebro 
aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

FERNÁNDEZ, Tatiana; DIAS, Belidson. Objetos de Aprendizagem Poéticos: máquinas 
para construir territórios de subjetivação. 24º Encontro da ANPAP – Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas. Simpósio 8 – Pesquisa em educação e metodologias 
artísticas: entre fronteiras, conexões e compartilhamentos, pp. 3481-3495. Disponível em: 
http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s8/tatiana_fernandez_belidson_dias.pdf Acesso em: 
8 jan. 2016. 

3037



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
 

FRIEDRCH, Gerhard; PREISS, Gerhard. A Ciência do Aprendizado. Revista Scientific 
American, [2015-?]. Disponível em: http://www.methodus.com.br/artigo/329/a-ciencia-do-
aprendizado.html Acesso em: 9 de dez. 2015. 

LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert. O desenvolvimento da capacidade 
criadora. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1970. 

RELVAS, Marta Pires. Neurociência na prática pedagógica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 
2012. 

SOSTERIC, Mike; HESEMEIER, Susan. When is a learning Object not an Object: a first 
step towards a theory of learning objects. International Review of Research in Open and 
Distance Learning, Volume 3, Number 2, October, 2002. Disponível em: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/106/185 Acesso em: 24 mar. 2015. 

3038



“Enquanto esse velho trem atravessa...”:
outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte

V CONGRESSO INTERNACIONAL DOS ARTE/EDUCADORES

II SEMINÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL

Campo Grande/MS - Brasil
DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

www.confaeb.art.br | Anais 2525-880X

 
VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS: MARCAS DE UMA 

COLETIVIDADE. 
Nilva Heimbach- IESF/UCDB 

 
Grupo de Trabalho de Ensino – GT 3 

Resumo 
O presente artigo trata-se de um relato de experiência sobre formação de professores de um Curso de 
Artes Visuais, de uma instituição privada, realizado em Campo Grande. Nesse relato, descreve-se parte 
de sua contribuição para o panorama de arte educadores de Mato Grosso do Sul. Indaga-se: como foi a 
interlocução entre o Curso de Artes Visuais e a sociedade, no cenário da arte educação? Objetiva-se 
apresentar ações realizadas na trajetória do Curso, o qual buscou proporcionar uma formação 
profissional, pautando-se pela importância e necessidade das artes em escolas e na sociedade. Buscou 
ainda, promover profissionais habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes 
Visuais na Educação Básica, por meio de uma formação teórico-prática direcionada ao desenvolvimento 
da percepção, da reflexão, do potencial criativo e do pensamento crítico, tendo como referência a 
interrelação entre Arte, Educação, Cultura e sociedade. Como metodologia de trabalho, consultaram-se 
e analisaram-se documentos do referido Curso, destacando Projetos de Extensão, enfocando a 
participação de professores e acadêmicos. Com a finalidade de mapear tais atividades, no primeiro 
momento, apresentaram-se a formação do Curso, sua breve trajetória, suas intenções, até sua extinção. 
No segundo momento, relatos de experiências vivenciadas no ano de 2011, dentro de Projetos de 
Extensão, oportunizando que acadêmicos extrapolassem o ambiente da instituição e dialogassem com 
arte, cultura em outras localidades, o que ajudou a construir o conhecimento do profissional professor 
de arte, levando atividades artísticas a outras localidades e promovendo encontros, sintonia com outros 
profissionais da área. A participação era efetiva, por meio da realização de diversas atividades em 
parcerias com outras instituições de educação, contribuindo assim para o cenário da arte em educação 
no Brasil.  
Palavras-chave: Licenciatura. Projetos de Extensão. Cultura. 

 

Introdução 

Relatar algo é reviver. Um reviver coroado de emoção pelo que se tornou passado, mas 

marcas deixou.  Assim, torna-se propício pensar no tema da CONFAEB/2017, apreciar a letra 

da música que simboliza uma geração, revivendo lembranças, marcas de uma identidade. 

A letra da música relata, poeticamente, parte da história de Mato Grosso do Sul e leva 

o interlocutor a refletir sobre o significado do trem para a coletividade do Estado. A construção 

da linha férrea oportunizou a chegada de imigrantes, os quais, com os seus modos de ser, viver, 

contribuíram para o desenvolvimento econômico local e para os costumes, gerando novos 

modos de ser. Esses novos modos de ser, futuramente, refletiram-se nas manifestações culturais 

diversas e na identidade cultural. A letra faz ainda com que o ouvinte pense no infinito, nos 
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seus sonhos, na sua subjetividade, no brilho de uma estrela que envia sinais e leva a refletir: “de 

que este é o melhor caminho, para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra”!  

Apesar de o trem ser um transporte que agradava à população, como ele estava 

precisando de melhorias, foi desativado. Comunidades que viviam às margens da ferrovia já 

não mais esperam o horário do trem passar, crianças não contam mais o número de vagões, não 

acenam para os passageiros. O trem ficou no passado. Falta de investimento? Já não mais 

atendia a comunidade?  No entanto, deixou boas recordações e um inegável histórico.  

Usando analogia e metáforas, apresento um breve relatório do Curso Artes Visuais - 

Licenciatura, realizado em Campo Grande de 2008 a 2015, em uma instituição privada, e que, 

do mesmo modo que o trem do pantanal, tem histórias de contribuições para a arte, a cultura, a 

educação de Campo Grande e do Brasil. Apresento, neste artigo, algumas das contribuições 

oportunizadas pelo Curso, para a formação professores de Arte. Descrevo com poesia e com a 

certeza do significado acadêmico, profissional, emocional para aqueles que por lá passaram. 

Descrevo a trajetória, o deslocamento, como uma das diversas condutoras do trem, que 

entrou no movimento, não na primeira estação, mas que foi até o final, na sua desativação, que 

viu passageiros embarcarem e outros condutores partirem, mas que permanece na estação, que 

carrega uma imensa esperança da reativação do “velho trem”. Trago um breve relato do que 

não existe mais, porém ainda é de importância para o cenário da arte, da educação. Apresento 

sobre um Curso que experienciou gratificantes propostas artísticas e que deixou marcas não só 

nos seus participantes, mas em uma coletividade. 

Assim, este artigo tem como objetivo contar experiências vivenciadas em um extinto 

Curso de Artes Visuais - Licenciatura, e nesse sentido, propiciar reflexões sobre o 

conhecimento do ensino de Arte no Brasil. Faço um recorte temporal no ano de 2011, uma vez 

que este foi o ano da última atualização do seu Projeto Político e Pedagógico de Curso (PPC). 

Como pergunta norteadora trago: como foi a interlocução entre o Curso de Artes Visuais e a 

sociedade no cenário da arte educação? 

Como metodologia, o estudo parte de reflexões com sustentação teórica em Stuart Hall, 

ancorado nos Estudos Culturais, quando ele adverte:  
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Se vocês pesquisam sobre a cultura, ou se tentaram fazer pesquisa em outras 
áreas verdadeiramente importantes e não obstante, se encontraram 
reconduzidos à cultura, se acontecer que a cultura lhes arrebate a alma, têm de 
reconhecer que irão sempre trabalhar numa área de deslocamento (HALL, 
2003, p. 211).  

 

A cultura se tornou o centro das discussões, uma vez que “toda ação social é cultural”, 

que todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e, nesse sentido, são 

práticas de significação” (HALL, 1997, p.16). Como deslocamento entre cultura, arte, 

educação, sociedade e extensão, trago algumas reflexões e vivências de um Curso de Artes 

Visuais.  Serão considerados os relatórios de experiências de atividades do Curso, Dossiê AV 

20111, o seu Projeto Político e Pedagógico, documentos oficiais da instituição em que ele foi 

ministrado.  

No primeiro momento/estação, será apresentado o Curso, sua breve trajetória e suas 

intenções. Na segunda estação, relatos de experiências vivenciadas no ano de 2011, dentro de 

Projetos de Extensão, que oportunizaram que acadêmicos extrapolassem o ambiente da 

instituição e dialogassem com arte em outros locais. Para finalmente, chegar a estação final, 

imersos na alegria da chegada ao seu destino e cientes de que o caminho não mais será realizado.  

 O Curso Artes Visuais E Sua Trajetória 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPC), o Curso de Artes Visuais – 

Licenciatura –na modalidade presencial, esteve em funcionamento entre os anos de 2008 a 

2015, atendendo a trabalhadores durante o dia, que, no período noturno, dedicavam-se à sua 

formação, à sua graduação.  No decorrer do período de atuação do Curso, foram graduados 70 

(setenta) novos profissionais professores de Arte para contribuir com a educação de Campo 

Grande e região. No processo de gestão/condução, quatro coordenadores colaboraram para a 

divulgação desse Curso. Destes, três eram da área de Artes Visuais e, o último, pedagogo que 

conciliava as coordenações de Artes Visuais e Pedagogia. 

O Curso teve como princípio a relação entre a Educação e a Arte, a valorização do 

caráter de integralizar, analisar o conhecimento artístico e refletir sobre ele, promovendo a 

                                                           
1 O Dossiê AV 2011 trata-se de uma pasta em que estão inseridos todos os projetos de extensão realizados pelo 
Curso.  Os projetos estão distribuídos na sequência de realização, porém, não são enumeradas as páginas. 
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formação profissional do professor, pautando-se na importância e na necessidade das artes nas 

escolas e na sociedade. Buscou formar profissionais habilitados para a produção, a pesquisa, a 

crítica e o ensino das Artes Visuais na Educação Básica, oferecendo referencial teórico-prático 

direcionado ao desenvolvimento da percepção, da reflexão, do potencial criativo e do 

pensamento crítico, tendo como referência a inter-relação entre Arte e Educação. De acordo 

com o PPC,  

O profissional formado no curso de Artes Visuais – Licenciatura através dos 
conhecimentos específicos e metodologias de ensino adquiridos se qualifica para 
realizar um processo multiplicador ao exercício da sensibilidade e criatividade 
artística. O arte-educador deve estar apto a produzir, ler, contextualizar estética e 
historicamente diferentes linguagens que constituem o universo visual 
contemporâneo. Do mesmo modo, o curso pretende capacitar tais profissionais para 
atuar como formadores de sujeitos aptos a colaborarem artística e esteticamente, num 
processo que envolva a realidade cultural em que se inserem (PPC, 2011, p.5) 

Nas diferentes esferas do conhecimento, esperou-se, que o egresso desenvolvesse o 

pensamento visual, estético e crítico por meio de uma visão contextualizada do processo 

educacional e da sociedade. 

Na busca de dialogar com a sociedade, o Curso ofereceu diversos projetos de extensão, 

uma vez que estender o “saber acadêmico à comunidade, aprende com ela e, a partir daí, produz 

um novo saber, um novo conhecimento, que realimenta o processo” (PPC, 2011, p.5). E foi 

essa a intenção ao apresentar Projetos de Extensão, ou seja, proporcionar a interlocução com os 

diversos saberes artísticos, estéticos, sociais, oferecendo ao acadêmico a possibilidade de 

construir o pensamento em rizomas, em conexão, com ruptura de hierarquização, cartografando 

“entradas múltiplas, isto é, o rizoma que pode ser acessado de infinitos pontos” (MARTINS, 

2010, p. 191), trocando experiências do campo educacional, o que fortalece a formação do 

futuro professor.  

Ressalto que, nos anos anteriores e posteriores a 2011, vários outros projetos foram 

realizados, atendendo à comunidade de Campo Grande, por meio de Seminários de Arte, 

Exposições individuais e coletivas, eventos de diversas naturezas envolvendo a arte, viagens 

culturais a São Paulo (Bienais), marcando a presença dos acadêmicos em diversas 

oportunidades e localidades. Destaco, ainda, que o primeiro registro de atividade acadêmica se 
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deu em 2008, com o “Projeto Discussões contemporâneas: Produção e Ensino de arte2”, e que 

a última turma, participou do “Projeto Baraka3” (2015), levando arte às crianças com o fator de 

vulnerabilidade social. Portanto, faço o recorte para uma breve amostra das oportunidades de 

interlocução com a sociedade. Acadêmicos e professores participaram de outras propostas 

externas, porém, como não foram registradas como projeto de extensão, não serão relatadas. 

Paisagens Apreciadas, Experiências Vividas 

No início do ano de 2011, foram lançadas propostas de projetos para o ano letivo, as 

quais deveriam ser aceitas pela coordenação, pelo colegiado de curso, aprovadas pelo NEPP 

(Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação) e pela Direção Acadêmica. Cada projeto de 

extensão4 com a sua própria dinâmica, alguns só com alunos do Curso, outros com instituições 

parceiras, todas com a finalidade do fomento à arte. Os quais serão brevemente apresentados a 

seguir. 

1.II Seminário De Avaliação Do Curso De Artes Visuais 

Como atividade inicial do ano letivo, ocorreu o “II Seminário de Avaliação do Curso de 

Artes Visuais”, contando com a participação de acadêmicos e professores. A sua realização 

visou encaminhar as ações para esse ano.  O seminário foi dividido em três partes: projetos de 

extensão; apresentação do Curso; e avaliação do Curso. Na ocasião, divulgaram-se os projetos 

de extensão realizados nos anos anteriores e anunciaram propostas para o ano vigente, os quais 

serão elencados nos itens a seguir: foram discutidos os requisitos necessários para obtenção do 

título de licenciado em Artes Visuais de acordo com as normas oficiais, tais como carga horária, 

atividades complementares, estágios, trabalho de conclusão de curso etc. Realizou-se uma 

avaliação geral do curso pelos acadêmicos. Entre as várias respostas dos Grupos A e B, ressalto: 

“como ponto positivo: Professor qualificado, falando a mesma linguagem e há integração das 

matérias e professores” (DOSSIÊ AV, 2011, s/n); “A parceria com outras entidades é 

valiosíssima” (DOSSIÊ AV, 2011, s/n); “o contato com os professores é livre” (DOSSIÊ AV, 

                                                           
2 O Projeto teve a característica de um ciclo de palestras ofertado a acadêmicos e professores de Arte. 
3 O Projeto que englobas as licenciaturas da instituição, atende crianças e adolescente de 0 a 18 anos, em fator de 
vulnerabilidade. 
4 Os nomes dos componentes e idealizadores foram preservados. 
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2011, s/n); “tem base tanto para atuar na área de licenciatura como se especializar como artista” 

(DOSSIÊ AV, 2011, s/n), demonstrando grande interesse e satisfação por parte dos acadêmicos. 

No entanto, como aspecto negativo foi observado “o período noturno é excelente, mas a 

divulgação é falha” (DOSSIÊ AV, 2011, s/n), e “em 2009 houve divulgação na TV, e em outros 

anos não mais” (DOSSIÊ AV, 2011, s/n), indicando que a falta de comunicação e publicidade 

limitava o número de acadêmicos no Curso. 

Foi constatado a necessidade de maior divulgação do curso para ampliação do número 

de acadêmicos. A redução de acadêmicos poderia acarretar a extinção do curso. 

2. Fotografia E Cultura Em Mato Grosso Do Sul 

O Projeto sobre “Fotografia e Cultura em Mato Grosso” se iniciou em 18 se setembro 

de 2010 e foi até 12 de dezembro de 2011. Na ocasião do “II Seminário de Avaliação do Curso 

de Artes Visuais”, foram relatadas as ações realizadas e abertas as inscrições a novos 

integrantes. Seu objetivo foi o de captar imagens de eventos culturais que ocorreram entre 2010-

2011; produzir textos poéticos a partir das imagens fotográficas; divulgar produções em eventos 

científicos e culturais por meio de exposições. Assim, foi divulgado alguns trabalhos 

fotográficos e relatada a participação de uma acadêmica junto com a professora responsável, na 

“Mostra de Ensaio Fotográfico da 3ª Reunião de Antropologia de Mato Grosso do Sul (III 

RAMS)”. A acadêmica relatou a experiência de ser cursista do minicurso “Antropologia 

Visual” com o professor Álvaro Banducci, no “III RAMS (UFMS)”, contribuindo assim para o 

estímulo da linguagem fotográfica e divulgando ações do Curso em outra instituição. 

Fig. 1. Professora orientadora e acadêmica relatando experiências com o Projeto 

 
Fonte: Priscila Baines. 
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Uma acadêmica, participante do Projeto, ficou responsável por fazer os registros 

fotográficos dos eventos em que ocorreram participações de alunos e professores do Curso de 

Artes Visuais, interligando   e divulgando as ações junto à comunidade de arte educadores. 

 

3 Projeto Festival Da América Do Sul 

O “Projeto Festival da América do Sul” ocorreu de março a julho de 2011, contando 

com o período de organização, captação de recursos e visita técnica e relatório final. Seu 

objetivo foi o de visitar o “Festival de Cultura da América do Sul” no ano de 2011, em Corumbá, 

Mato Grosso do Sul; construir, por meio da reflexão sobre obras e artistas, um olhar crítico 

entre professores e acadêmicos do “Curso de Artes Visuais” no intuito de ampliar as 

possibilidades de interações teórico-práticas. De acordo com dados do Projeto, buscou-se 

apreciar 

 a interculturalidade presente nos espetáculos, a relação direta com patrimônios 
imateriais da humanidade como a viola de cocho e a referência constante a vários 
suportes utilizados pelas artes visuais. Essa riqueza produzida pelo festival elucida e 
promove a reflexão necessária aos acadêmicos (as) em formação e permite que o 
conhecimento se consolide na memória e no fazer cotidiano destes (as) (DOSSIÊ AV, 
2011, s/n).  

Buscou-se contribuir para o fomento da cultura e para a atuação dos acadêmicos em 

outros projetos de interculturalidade. O projeto contou com a participação de 4 professores e 

17 acadêmicos, marcando a presença no evento e divulgando atividades culturais apreciadas e 

ampliando o repertório artístico e estético pessoal. 

4 Projeto Brincar E Viver: Brinquedoteca Hospitalar, Espaço De Alegria. 

 Buscando atender à responsabilidade social da instituição para com a comunidade de 

Campo Grande, em especial, com o público infantil, o Curso de Artes Visuais promoveu o 

“Projeto Brincar e Viver: Brinquedoteca hospitalar, espaço de alegria”.  O Projeto ocorreu de 

março a dezembro de 2011, e foi aplicado no HRMS, Hospital Regional de Mato Grosso do 

Sul, Rosa Pedrossian, na Brinquedoteca do CETOHI - Centro de Tratamento Onco 

Hematológico Infantil. Teve como objetivo geral levar arte e ludicidade em hospital com ala 

pediátrica. Como objetivos específicos: proporcionar ao acadêmico de Artes Visuais, situações 

e vivências em brinquedotecas; com atividades artísticas, favorecer o equilíbrio emocional em 
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crianças internadas; estabelecer parcerias com a sociedade local, visando a melhoria da 

qualidade de vida. 

Para aplicação do Projeto, ocorreram várias palestras: Palestra com psicólogo sobre a 

criança enferma; com Dra. Vera Guerra (UEMS) sobre brinquedos, brincadeiras e 

brinquedoteca; palestra da AACC (Associação dos amigos da Criança com Câncer) sobre 

oncologia infantil e suas realidades; palestra no CETOHI sobre o funcionamento do espaço, 

cuidados e práticas.  
Fig. 2. Detalhes CETOHI: Brinquedoteca. 

 
Fonte: A autora. 

 

Ao final do Projeto, o Curso recebeu uma carta de agradecimento do CETOHI/AACC. 

Os acadêmicos participantes lançaram uma campanha para o ano seguinte, realizando um trote 

solidário, arrecadando brinquedos para a Brinquedoteca do CETOHI. 

 

5. Semana Acadêmica 

Para a Semana Acadêmica de 2011, foi decidido que todos os cursos participariam 

juntos, promovendo um caloroso debate entre as diversas áreas do conhecimento. Participaram 

os cursos: Secretariado Executivo Bilingue, Administração, Biblioteconomia; Pedagogia, Artes 

Visuais, Turismo e Educação Física. Na ocasião, foi proposto que os acadêmicos apresentassem 

suas pesquisas nas mais diversas áreas (comunicação oral e banners), exposições dos trabalhos 

construídos. Para o evento, outras instituições foram convidadas a participar e contribuíram 

apresentando suas pesquisas. 
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Na abertura a profa. Dra. Terezinha Bazé de Lima fez uma palestra inicial com o tema: 

“Conhecimento e a construção do objeto científico”. 

Todas as graduações ofereceram oficinas, estimulando a participação e integração das 

diversas áreas. Sob a responsabilidade de Artes Visuais, foram oferecidos: “Brinquedoteca com 

alegria”, que fez parte de uma das ações do Projeto de Extensão Brinquedoteca Hospitalar, e a 

oficina “Fotografia e cultura em Mato Grosso do Sul”, ação do Projeto de Extensão apresentado 

anteriormente. 

6. Projeto Valorizando Aspectos Da Cultura Regional – Trem Do Pantanal 

“O Trem do Pantanal”, anunciado por Paulo Simões, foi tema de estudo para os 

acadêmicos de Artes Visuais. O Projeto de Extensão, em sua justificativa, vislumbrava: 

Conhecer a cultura regional é de fundamental importância para os futuros arte-
educadores, que trabalharão com a cultura e identidade. Nada mais oportuno do que 
conhecer cidades que marcaram a história de Mato Grosso do Sul, fauna e flora, 
percorrendo caminhos de linha férrea que tanto contribuiu para o processo de 
desenvolvimento da região.  
Viajar de Trem, além do sentido nostálgico, oportunizará particularidades da 
formação da cultura sul mato-grossense. O trem do pantanal, atrativo turístico de Mato 
Grosso do Sul, simboliza o desenvolvimento do Estado e que outrora serviu de ligação 
entre cidades. (DOSSIÊ AV, 2011, s/n), 
 

Esse Projeto objetivou fomentar a cultura regional; conhecer aspectos históricos da 

cultura regional, apreciar artesanatos regionais; apreciar fauna e flora, reconhecendo alguns 

atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul. 

A viagem de Trem iniciou no bairro Indubrasil, fazendo paradas em Piraputanga, 

Aquidauana, Taunay e Miranda. No retorno, Miranda, Aquidauana e Indubrasil. Na 

oportunidade, em Piraputanga, foram apreciados artesanatos locais assim como sua 

gastronomia; em Aquidauana, os participantes foram recebidos com a apresentação da dança 

Terena do Bate-Pau; em Taunay, conversas com componentes da etnia Terena; em Miranda, 

encontro com um escultor autodidata. 

Participaram da proposta três professores e sete acadêmicos, alguns com seus familiares. 

Parte da viagem foi registrada por uma emissora de televisão. 
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7. I Seminário: Diálogos Visuais E Culturais No Cenário Da Pesquisa Em Mato Grosso Do Sul 

O Projeto ocorreu em parceria com os cursos “Artes Visuais/UFMS” (coordenação do 

seminário); “Polo Arte na Escola”/UFMS, parceria SENAC/MS; “Curso de Artes Visuais: 

Cultura e Criação e Curso de Artes Visuais” e IESF. O I Seminário teve o propósito de fomentar 

as pesquisas científicas e divulgar os resultados das produções visuais práticas e teóricas no 

campo relacional da arte e das dinâmicas interculturais em MS.  

Em 31 de agosto de 2011, a instituição acolheu instituições parceiras para o “I 

Seminário: Diálogos Visuais e Culturais no Cenário da Pesquisa em Mato Grosso do Sul”, com 

tema para debate: “A Cultura Escolar”, movimentando professores e acadêmicos das referidas 

instituições. Palestrantes convidados: Profa. Dra. Fabiany de Cássia Tavares Silva (UFMS); 

Prof. Me. Rafael Duailibi Maldonado (UFMS) e com a professora mediadora Ma. Maria Celene 

de F. Nessimian (UFMS). 

De acordo com o relatório oficial,  o “IV Encontro Estadual de Cultura, Educação e 

Arte” e do “I Seminário: Diálogos Visuais e Culturais no Cenário da Pesquisa em Mato Grosso 

do Sul”, buscou promover reflexões e debates sobre questões conceituais no universo da arte e 

cultura pertinentes às pesquisas vinculadas ao Programa Arte na escola juntamente com o Curso 

de Pós-graduação Artes Visuais, Cultura e Criação do Senac/MS. Em setembro de 2011, no 

auditório do Senac/MS, foram proferidas palestras e comunicações com exposição de banners 

e publicação de CDR sobre os artigos e resumos inscritos. O “I Seminário: Diálogos Visuais e 

Culturais no Cenário da Pesquisa em Mato Grosso do Sul” teve a pretensão de iniciar os 

debates, com a participação dos pesquisadores em arte e cultura, culminando em setembro com 

o encontro final. Foi um amplo debate em que se buscou reunir artistas, educadores em arte, 

críticos, historiadores em arte e outros pesquisadores, promovendo mudanças e novas pesquisas 

em Mato Grosso do Sul. 

8. 3º Festival De Arte E Tecnologia Da UFMS – 2011 

O 3º Festival de Arte e Tecnologia da UFMS, realizado em setembro de 2011, ocorreu 

em parceria com UFMS, SESC-HORTO; Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira 

Lima (CEPEF), Museu da Imagem e do Som (MIS), e IESF. Todos os professores de Artes 

Visuais do Curso se envolveram na divulgação, estimulando a participação dos acadêmicos, 
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com as apresentações de comunicações orais e oficinas (Portifólio Digital; Introdução de 

animação 2D).  Esse evento contou também com a participação de acadêmicos de diversas 

instituições. 

Em tais projetos apresentados, foram norteados com objetivos em que os participantes 

desenvolvessem o pensamento visual, estético, cultural e crítico, contextualizando a arte nos 

diversos espaços. 

Considerações Finais 

Em pouco menos de uma década de existência, o Curso de Artes Visuais oportunizou a 

formação de 70 profissionais, sendo 9 (nove) no ano de 2010; 14 (catorze) em 2011; 15 (quinze) 

em 2012; 10 (dez) em 2013; 8 (oito) em 2014 e 14 (catorze) em 2015, contribuindo, assim, para 

a divulgação da arte e com profissionais que lutam pela valorização da arte e cultura.  Muitos5 

desses profissionais já estão inseridos em concursos públicos, lotados em escolas diversas, 

exercendo a profissão de educadores. Atualmente, em grupos de Arte das diversas mídias e 

redes sociais, egressos compartilham suas experiências em salas de aula, indicando que estão 

inseridos no contexto educacional e até participando em exposições de arte internacionais. Há 

egressos que continuaram suas pesquisas, por meio de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

 Mediante os fatos relatados, evidenciei o quanto o Curso de Artes Visuais 

proporcionou a participação em diversos projetos de extensão6. Essas participações marcaram 

uma coletividade, um grupo de acadêmicos, os quais, certamente, multiplicam o gosto pela 

Arte. As atividades relatadas oportunizaram outros olhares para a cultura e estímulo à pesquisa, 

ao saber. Correa (2009, p.15) observa que, para a formação do docente com o despertar para a 

pesquisa, o professor deve ser “um socializador de conhecimentos e um motivador para o novo 

pesquisador”. Levando a crer, que o curso propiciou novos pesquisadores. 

                                                           
5 Não foi levantado o número, uma vez que a informação não faz parte do foco do artigo. 
6 Além dos projetos de extensão com os quais o “Curso de Artes Visuais” esteve envolvido, o grupo de professores, 
nas suas referidas disciplinas, sempre procurou estimular os alunos a participarem de aberturas de exposições nos 
espaços culturais da cidade, assim como apresentarem seus trabalhos nos diversos espaços culturais. Tais eventos 
não foram apresentados por não fazerem parte, oficialmente dos eventos de projeto de extensão. 
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Como o velho trem, o curso foi desativado por falta de recursos financeiros. Com um 

número reduzido de participantes/acadêmicos, não foi possível oferecer viagens a novos 

passageiros e as estações fecharam seus portões. Passageiros que aqui embarcaram, saíram com 

sonhos a serem realizados, cheios de esperanças para contribuir com a arte e a educação. Como 

antiga condutora e me sentindo guardiã das experiências vivenciadas junto com os acadêmicos, 

reflito: poucos foram os anos de atuação do Curso de Artes Visuais, porém, intensas foram as 

propostas realizadas, contribuindo assim para o cenário da Arte em Educação no Brasil, 
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Adriana Maria Santos de Almeida Campana
Flavia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos
	1442 ARTE EDUCAÇÃO DO SER, SENTIR E SABER: POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS NA CONDUTA DOS DISCENTES E NO PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE
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	1467 ARTE-EDUCAÇÃO INFORMAL NO CAFUA DAS MERCÊS
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	1755 DANÇA DAS MÁSCARAS: UMA EXPEDIÇÃO AOS ENSINOS E AS ARTES DE ÁFRICA NO ÂMBITO DO PIBID BELAS ARTES DA UFRRJ
Talita Souza dos Reis Gonçalves
Bruno Matos Vieira
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